หนาที่ 1

ประมาณการรายรับขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกง
ประมาณการรับรวมทั้งสิ้น
34,500,000 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
ภาษีบํารุงทองที่
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
ภาษีปาย
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศเรือแผนปลิวเพื่อโฆษณา
ประมาณการเทากับ ปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
คาดวาจะมีรายรับเพิ่ม
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริง
คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายจราจรทางบก
ประมาณการเทากับ ปที่ลวงมาแลว
คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายและขอบังคับทองถิ่น
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริง
คาปรับการผิดสัญญา
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริง
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประมาณการเทากับ ปที่ลวงมาแลว

รวม

8,274,000

บาท

จํานวน

7,340,000

บาท

จํานวน

255,000

บาท

จํานวน

679,000

บาท

1,539,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

403,000

บาท

จํานวน

200

บาท

จํานวน

2,000

บาท

จํานวน

177,300

บาท

จํานวน

180,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

500

บาท

จํานวน

5,000

บาท

รวม

หนาที่ 2

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริง
คาใบอนุญาตอื่น ๆ
คาดวาจะมีรายรับเพิ่ม

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาเชาหรือคาบริการสถานที่
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริง

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
รายไดเบ็ดเตล็ด
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว

หมวดรายไดจากทุน
ขายทอดตลาดทรัพยสิน
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว

จํานวน

1,000

บาท

จํานวน

0

บาท

รวม

238,000 บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

38,000

บาท

รวม
จํานวน

รวม

119,000 บาท
119,000

บาท

400,000 บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

รวม
จํานวน

5,000 บาท
5,000

บาท

หนาที่ 3

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ

15,925,000

บาท

จํานวน

4,850,000

บาท

จํานวน

3,100,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

980,000

บาท

จํานวน

2,000,000

บาท

จํานวน

500

บาท

จํานวน

19,500

บาท

จํานวน

90,000

บาท

จํานวน

4,833,000

บาท

จํานวน

2,000

บาท

8,000,000

บาท

8,000,000

บาท

ประมาณการลดลงเนื่องจากประมาณการ
ใกลเคียงกับที่ไดรับจริง
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
ภาษีสุรา
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาภาคหลวงแร
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาภาคหลวงปโตรเลียม
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง
ประมาณการลดลง โดยประมาณการกับปที่ลวงมาแลว

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และภารกิจถายโอนเลือกทํา
ประมาณการลดลง จํานวน 145,385.97 บาท โดยประมาณการกับ
ที่ไดรับจริงโดยพิจารณาจากรายรับของปที่ผานมา

รวม
จํานวน

หนาที่ 4

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น

34,500,000 บาท

แผนงานงบกลาง 00410
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

00411
00411

510000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง

รวม
รวม
รวม

3,822,000
3,822,000
3,557,000

บาท
บาท
บาท

110300

จํานวน

360,000 บาท

110700

จํานวน

1,902,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
110800
เพื่อจายเปน เงินเบี้ยยังชีพชวยเหลือ คนพิการที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายคัดเลือกของประชาคมทองถิ่นวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการและมีความพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
อาศัยอยูตามลําพัง หรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจน และผาน
การพิจารณาโดยมีสิทธิไดรับเงินคนละ 500 บาท/เดือน

จํานวน

384,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง และไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได และผานการพิจารณาคัดเลือกของ
ประชาคมทองถิ่นโดยมีสิทธิไดรับเงินคนละ 500 บาท/ เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได 1,140,
140,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 762,
762,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได 186,
186,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 198,
198,000 บาท

หนาที่ 5

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

110900

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

850,000 บาท

รายจายตามขอผูกพัน
111100
จํานวน
คาใชจายเงินทุนการศึกษา สมาชิกสภาผูบริหาร พนักงานสวนตําบล/
บล/ลูกจาง
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ สําหรับเปนทุนในการศึกษา ใหแกสมาชิก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางเพื่อพัฒนาบุคคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

33,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรอง
ทําการวินิจฉัยแลวมีความเปนอยูยากจนและถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะ
เลี้ยงดูไมสามารถประกอบอาชีพไดโดยมีสิทธิไดรับเงินคนละ 500 บาท/เดือน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินสํารองจาย
111000
ประมาณการไวเพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธาณภัยตางๆ

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือพิเศษ
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษ (เงินคาทําศพ)จํานวน 3 เดือนกรณี
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา หรือพนักงานจางไดถึงแกชีวิต

111200

จํานวน

10,000 บาท

รวม

265,000 บาท

จํานวน

265,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
บําเหน็จ/ บํานาญ

210100

เงินสมทบกองทุน
120100
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
กบท.)
เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือแก
ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา รอยะ 1% ของประมาณการรายรับ

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 6

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานทั่วไป 00111
งบบุคลากร
520000
เงินเดือน (ฝายการเมือง )

รวม
รวม
รวม

521000

เงินเดือนนายก / รองนายก
เพื่อจายเปน เงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล
และ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

10,345,800

5,128,800
1,864,880

บาท
บาท
บาท

210100

จํานวน

231,600 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/
นายก/รองนายก
210200
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก
นายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

210400

จํานวน

79,280 บาท

210600

จํานวน

1,458,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก/
นายก/รองนายก
210300
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแก
นายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
อบต.
เพื่อจายเปน คาตอบแทนใหแกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลบางปะกง

ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาตอบแทนใหแกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 7

เงินเดือน (ฝายประจํา )

522000

รวม จํานวน

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
220100
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล หนวยงานตาง ๆในสังกัด
สํานักปลัด และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปงบประมาณ

3,263,920

บาท

จํานวน

1,360,000 บาท

จํานวน

126,000 บาท

จํานวน

134,400 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ พนักงานสวนตําบล
220200
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบลในสังกัด

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินประจําตําแหนง
220300
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
ของผูบริหารระดับสูงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง

ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลูกจางประจํา 220400
เพื่อจายเปนเงินเดือนของลูกจางประจําในสังกัด

220400

97,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจําในสังกัด

220500

จํานวน

18,000 บาท

220600

จํานวน

1,240,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินคาจางพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัด

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
220700
เพื่อจายเปน เงินที่จายเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางที่มีอยูในสังกัด

284,200 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มอื่น ๆ
221100
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับสูรบ (พ.ส.ร.)
เพื่อจายเปน เงินเพิ่มพิเศษสําหรับสูรบ (พ.ส.ร.)ใหแกพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

4,320 บาท

หนาที่ 8

งบดําเนินการ
คาตอบแทน

530000
531000

รวม จํานวน
รวม จํานวน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
310100
อันเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับบุคคลทั่วไป (และพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิ)
ที่ปฏิบัติชวยเหลืองานราชการซึ่งกอใหเกิดประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลบางปะกง หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัสประจําป)

4,997,000
1,195,000

บาท
บาท

จํานวน

1,195,000 บาท

จํานวน

850,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

170,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
310200
คาเบี้ยประชุม
เพื่อจายเปน คาเบี้ยประชุมใหแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
บางปะกง และคณะกรรมการในการประชุม

ตั้งจายจากเงินรายได
310300
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงาน
สวนตําบล และลูกจางประจํา รวมทั้งพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยคาเชาบาน
310400
เพื่อจายเปน สวัสดิการชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
310500
เพื่อจายเปนสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา ตามระเบียบที่กําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา พรอมทั้งบุคคลในครอบครัว
ผูซึ่งมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบ

ตั้งจายจากเงินรายได

310600

หนาที่ 9

คาใชสอย

รวม จํานวน

532000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาอื่น ๆในการจัดกิจกรรมหรือการ
ใหไดมาซึ่งกิจการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกง
ที่เปนนโยบาลเรงดวนของรัฐบาล ฯลฯ

320100

1,410,000

บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ
320200
จํานวน
เพื่อจายเปน
1. คาใชจายตาง ๆ ในการเลี้ยงรับรองคณะบุคคล หรือบุคคลที่มาตรวจ
มาดูงานหรือนิเทศงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกง
2. คาเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ที่ไดเขารวมการประชุมสภาฯ
3. คาใชจายตาง ๆเกี่ยวกับงานพิธี หรือพิธีการของ อบต.บางปะกงหรืองานประเพณีที่สําคัญ
ทางราชการหรือวันสําคัญทางศาสนา เชน วันปยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ฯลฯ (ตามโครงการของอบต.)
4. คาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมสัมมนาหรือลงทะเบียนของพนักงานสวนทองถิ่น
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันไดภายในงบประมาณที่ตั้งไว

500,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

320300 รวม

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายตาง ๆของพนักงานสวนทองถิ่นหรือบุคคลภายนอก 320300
เพื่อจายเปนคาเชาที่พักหรือคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ผูบริหาร รองนายก เลขานุการ สมาชิกสภาหรือของบุคคลภายนอก
ที่ไดรับคําสั่งจากนายกใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ (ย6.หนา 62 )

จํานวน

790,000 บาท.
บาท.

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานตาง ๆ
320300
พรอมทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานใหแกพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูบริหาร
รองนายก เลขานุการนายก และสมาชิกสภา ฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 10

คารับวารสาร
320300
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวารสาร, หนังสือพิมพ หรือหนังสืออื่นๆ
สําหรับประจําภายใน ประจําหมูบานตาง ๆ เพื่อประชาชนทั่วไป
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ไดรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ (ย6.หนา 72 )

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการจัดทําวารสาร
320300
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ สําหรับสําหรับจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ และเผยแพร แสดงผลการดําเนินการของ อบต. บางปะกง
ใหประชาชนไดรับทราบ

ตั้งจายจากเงินรายได
320300
โครงการเชาสัญญาณออกอากาศ เสียงตามสายเคเบิ้ลทีวี
เพื่อจายเปน คาเชาสัญญาณออกอากาศเสียงตามสายตามเคเบิ้ลทองถิ่น
โดยใหครอบคลุมพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง สําหรับให
ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร

ตั้งจายจากเงินรายได
ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
320400
เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษา หรือดูแล หรือซอมแซมทรัพยสิน
บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานปกติ
ตอครั้ง ไมเกิน 5,000 บาท ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ

รวม จํานวน

533000

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน

330100

1,650,000

บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบาน งานครัว
330300
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุที่ใชในงานบาน งานครัว เชน น้ํายาลางจาน ไมกวาด ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 11

วัสดุยานพาหนะและขนสง
330700
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชนยางนอกยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

80,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
330800
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
จารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

จํานวน

1,300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

331400

จํานวน

80,000 บาท

331700

จํานวน

20,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุการเกษตร
331000
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใชในการปฏิบัติงาน เชน สารเคมีปองกัน
และกําจัดวัชพืช หรือสัตว ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเครื่องแตงกาย
331200
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับเครื่องแตงกายเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
เชน เสื้อผา,ถุงเทา,รองเทา,กางเกง ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุที่ใชเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน คาหมึกพิมพ , คาแผนดิสก อุปกรณเพิ่มเติม ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไมเขาตามวัสดุแตละประเภท
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ อบต.บางปะกง ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 12

คาสาธารณูปโภค

534000

รวม จํานวน

742,000 บาท

340100

จํานวน

450,000 บาท

340200

จํานวน

150,000 บาท

340300

จํานวน

40,000 บาท

340400

จํานวน

30,000 บาท

340500
คาบริการทางดานโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ อินเตอรเน็ท
คาธรรมเนียมการใชบริการ หรือคาเชาเวป HOSTING สําหรับเว็บไซต
ที่ใชภายในที่ทําการขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกง

จํานวน

72,000 บาท

คาไฟฟา
เพื่อจายเปน คากระแสไฟฟาที่ใชในที่ทําการขององคการ
บริหารสวนตําบล ตลาดกลางสินคาพื้นบาน อาคารเอนกประสงค
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกง

ตั้งจายจากเงินรายได
คาน้ําประปา
เพื่อจายเปน คาน้ําประปาที่ใชในที่ทําการขององคการ
บริหารสวนตําบล ตลาดกลางสินคาพื้นบาน อาคารเอนกประสงค
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกง

ตั้งจายจากเงินรายได
คาโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ
องคการบริหารสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได
คาไปรษณีย
เพื่อจายเปน คาไปรษณีย เชน คาดวงตราไปรษณียอากร
คาลงทะเบียนจดหมาย ฯลฯ ที่ใชในราชการ

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 13

งบลงทุน 540000
คาครุภัณฑ

541000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวม จํานวน
จํานวน

180,000 บาท
180,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

411600

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1ชุด
(เนื่องจากครุภัณฑประเภทนี้ไมมีราคาและคุณสมบัติในบัญชีครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด ณ วันที่จัดซื้อ)

โดยใหมีคุณสมบัติไมนอยกวาดังนี้
1. CPU core 2 duo e7 500
2. MB ( 775-VSL)
3. RAM DDR 2
4. DVD - RW

5. PRINTER LASER

ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษา หรือดูแล หรือซอมแซมทรัพยสิน
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เปนครุภัณฑใหสามารถใชงานไดปกติ
ตอครั้งเกิน 5,000 บาท

411800

ตั้งจายจากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
อุดหนุนสวนราชการ

560000
561000
610200

อุดหนุนใหที่ทําการปกครอง
อําเภอบางปะกงสําหรับศูนยขอมูลฯ
เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอบางปะกง
เปนคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการของศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัดจาง
ระดับอําเภอ (จะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ)

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 14

งบรายจายอื่น

550000

รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง

รวม จํานวน
รวม จํานวน

30,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

551000
ประเภทคาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับ
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกใหสํารวจความพอใจ
ที่ประชาชนไดรับการบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง

ตั้งจายจากเงินรายได
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

510100

00113
520000
522000

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
220100
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล งานตาง ๆในสังกัดกองคลัง
และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน ฯ ประจําป

1,945,000
1,322,000
1,322,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

632,000 บาท

จํานวน

43,000 บาท

220400

จํานวน

132,000 บาท

220500

จํานวน

18,000 บาท

220600

จํานวน

425,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานส
งานสวนตําบล
220200
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบลในกองคลัง

ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนเงินเดือนของลูกจางประจําในสังกัด

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจาง
เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจําในสังกัด

ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัด

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 15

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
220700
เพื่อจายเปน เงินที่จายเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางที่มีอยูในสังกัด

จํานวน

72,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน

623,000 บาท
433,000 บาท

310100

จํานวน

290,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
310300
เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงาน
สวนตําบล , ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

28,000 บาท

310500

จํานวน

20,000 บาท

310600

จํานวน

70,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินการ
คาตอบแทน

530000
531000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยคาเชาบาน
310400
เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปน สวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางประจํา ตามระเบียบกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

เพื่อจายเปน คารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล, ลูกจางประจํา
พรอมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 16

คาใชสอย

532000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
320200
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการฝกอบรม สัมมนา หรือเกี่ยวกับ
การลงทะเบียน ของพนักงานสวนตําบล , ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกง

รวม จํานวน

110,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายตาง ๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น
320300
เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง , คาเชาที่พัก ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล ,
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกง

ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
320400
เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษา หรือดูแล หรือซอมแซมทรัพยสิน
วัสดุอุปกรณ ตาง ๆ เชน แอร คอมพิวเตอร ฯลฯ ตอครั้ง ไมเกิน 5,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ

533000

คาวัสดุสํานักงาน
330100
เพื่อจายเปน คาวัสดุที่ใชในสํานักงาน เชน คากระดาษ , ปากกา , ดินสอ ,
แบบพิมพ , ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุคอมพิวเตอร
331400
เพื่อจายเปน คาวัสดุที่ใชเกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร เชน คาหมึกพิมพ,
คาแผนดิสก ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 17

แผนงานรักษาความสงบภายใน

00120

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
งบดําเนินการ
530000
คาใชสอย
532000

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน
จํานวน

560,000 บาท
560,000 บาท
540,000 บาท
540,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

320300

จํานวน

20,000 บาท

320300

จํานวน

20,000 บาท

320300

จํานวน

250,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายตาง ๆของพนักงานสวนทองถิ่นหรือบุคคลภายนอก 320300
โครงการปฏิบัติการรวมระหวางศูนย อปพร.
อปพร.อบต.
อบต.บางปะกง กับ สภ.
สภ.บางปะกง
320300
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆในการจัดทําโครงการปฏิบัติการ
ตรวจชุมชนรวมระหวางอปพร. อบต.บางปะกง เพื่อเปนการเฝาระวัง
และปองกันปญหาตาง ๆ ภายในเขตพื้นที่(ตามโครงการของ อบต)

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการลดอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลตาง ๆ
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ในการจัดทําโครงการปองกันและ
ลดอุบัติภัยทางถนนในชวงเทศกาลที่สําคัญ เชน เทศกาลวันปใหม,
เทศกาลวันสงกรานต ฯลฯ (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการอบรมเยาวชนหรือประชาชนเกี่ยวกับอัคคีภัย
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ในการอบรมใหความรูกับเยาวชน
หรือประชาชนในการปองกันการเกิดอัคคีภัย

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการอบรม อปพร.
อปพร.รุนใหม และฝกทบทวนรุนเกา
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ในการอบรม อปพร. รุนใหม และ
ฝกทบทวนใหกับ อปพร.รุนเกา

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 18

คาวัสดุ

533000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

367,500 บาท
252,000 บาท
252,000 บาท

220400

จํานวน

134,000 บาท

220500

จํานวน

18,000 บาท

220600

จํานวน

100,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน

115,500 บาท
97,500 บาท

จํานวน

84,500 บาท

331600

เพื่อจายเปน คาวัสดุเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติงาน เชน
สายสําเนา หัวฉีด สายดับเพลิง น้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารงานเกี่ยวกับการศึกษา 00211
งบบุคลากร
520000
เงินเดือน ( ฝายประจํา ) 522000
คาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปน คาจางใหแกลูกจางประจําในสังกัด

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา

ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนที่จายใหแกพนักงานจาง

ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินการ
คาตอบแทน

530000
531000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัสประจําป)

ตั้งจายจากเงินรายได

310100

หนาที่ 19

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
310300
เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

จํานวน

3,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินรชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ

310500

5,000 บาท

310600

5,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับ
พนักงานสวนตําบล, ลูกจางประจํา พรอมทั้งครอบครัว
ผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย

532000

รวม จํานวน

18,000 บาท

320100

จํานวน

3,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
320200
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการฝกอบรม สัมมนา
หรือลงทะเบียน ของพนักงานสวนตําบล , ลูกจางประจํา , พนักงานจาง

จํานวน

10,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาจางเหมาบริการอื่น ๆ
เพื่อจายเปน คาจางเหมาอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมหรือ
การใหไดมาซึ่งกิจการตาง ๆ ในกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลบางปะกง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เปนนโยบายของรัฐบาล เชน
การจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดหาสิ่งตีพิมพ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 20

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายตาง ๆของพนักงานสวนทองถิ่น
320300
เพื่อจายเปน คาเชาที่พัก หรือคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
พนักงานจาง ที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด

จํานวน

5,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

3,364,000 บาท
1,080,000 บาท
30,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
งานระดับกอนวัยเรียนและประถม 00212
งบดําเนินการ
530000
คาใชสอย

532000

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
โครงการสานสัมพันธผูปกครอง ครู และผูบริหารฯ
เพื่อจายเปนคาใชจาย ตาง ๆ โครงการของศูนยพัฒาเด็กเล็ก
อบต.บางปะกง โดยการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ ผูปกครอง
ครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร ฯ และเด็กนักเรียน

320300 รวม

จํานวน

30,000 บาท

320300

จํานวน

15,000 บาท

320300

จํานวน

15,000 บาท

รวม จํานวน

1,050,000 บาท

จํานวน

1,050,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
เพื่อจายเปนคาใชจาย คาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ

533000

วัสดุอื่น (อาหารเสริม(นม)
330400
นม)
เพื่อจายเปน คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลถึง ป.6 ที่อยูภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลบางปะกง จํานวน 260 วัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบรายจายอื่น
550000
รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง
551100

รวม จํานวน
รวม จํานวน

206,000 บาท
206,000 บาท

551000

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
551000
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุที่ใชในงานบาน งานครัว เชน น้ํายาลางจาน
ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด แปรงสีฟน ยาสีฟน ฯลฯ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

156,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน
610200 รวม จํานวน

2,078,000 บาท
2,078,000 บาท
2,078,000 บาท

วัสดุการศึกษา
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บางปะกง และโรงเรียนในเขตพื้นที่

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตั้งจายจากเงินรายได
คาสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
โครงการจางเหมาอาหารกลางวัน
เพื่อจายเปน คาจางเหมาอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คนละ 13 บาท/วัน/200 วัน

551000

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
560000
เงินอุดหนุน
561000
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการเลี้ยงปลากระชัง
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนพรหมานุเคราะห สําหรับเปน
คาใชจายตาง ๆ ตามโครงการเลี้ยงปลากระชังในโรงเรียน

จํานวน

200,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
610200
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนพรหมานุเคราะห สําหรับ
เปนคาใชจายตาง ๆในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 2554
(ตามโครงการขอรับการสนับสนุน)

ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

20,000 บาท
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610200

จํานวน

15,550 บาท

โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
610200
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง สําหรับเปน
ตามโครงการเขาคายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี

จํานวน

80,320 บาท

จํานวน

59,250 บาท

610200

จํานวน

59,880 บาท

610200
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554
(ตามโครงการขอรับการสนับสนุน)

จํานวน

35,000 บาท

โครงการเฝาระวังปองกันปญหานักเรียน
กลุมเสี่ยงดานพฤติกรรมยาเสพติด
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ตามโครงการเฝาระวังปองกันปญหา
นักเรียนกลุมเสี่ยงดานพฤติกรรมและยาเสพติด
**

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการพานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู(ทัศนศึกษา)
ษา)

610200

เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง สําหรับเปน
คาใชจายตาง ๆ ตามโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการเขาคายปฏิบัติธรรมเพื่อฟนฟูคุณธรรม
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการเขาคายฝกปฏิบัติสรางเด็ก
ใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการนําไปใชการดําเนินชีวิตประจําวัน
( ตามโครงการขอรับการสนับสนุน)

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
610200
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนพระพิมลเสนี (พรอม หงสกุล)
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554
(ตามโครงการขอรับการสนับสนุน)

จํานวน

9,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

11,000 บาท

จํานวน

1,508,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
610200
โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนพระพิมลเสนี (พรอม หงสกุล)
สําหรับเปน คาใชจายตาง ๆ ตามโครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน
(ตามโครงการขอรับการสนับสนุน)

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการจัดหาสื่ออิเลคทรอนิกส
610200
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนพระพิมลเสนี (พรอม หงสกุล)
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ตามโครงการจัดหาสื่ออิเลคทรอนิกส
(ตามโครงการขอรับการสนับสนุน)

ตั้งจายจากเงินรายได
610200
โครงการเขาคายพุทธบูชา
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนพระพิมลเสนี (พรอม หงสกุล)
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ จัดโครงการเขาคายพุทธบูชา
(ตามโครงการขอรับการสนับสนุน)

ตั้งจายจากเงินรายได
อุดหนุนอาหารกลางวัน
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก
โรงเรียนตาง ๆ ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บางปะกง เปนคาอาหารกลางวัน
ตั้งจายจากเงินรายได 340,
340,600 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,167,
167,400 บาท

610200
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน

00213
560000

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

เงินอุดหนุน
561000
เงินอุดหนุนสวนราชการ

610200
โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจัดการเรียนรูสูนักเรียน
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
จัดการเรียนรูสูนักเรียน

รวม

220,200 บาท
220,200 บาท
220,200 บาท

จํานวน
จํานวน

220,200 บาท
111,000 บาท

จํานวน

73,200 บาท

จํานวน

36,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

1,988,000 บาท
1,043,000 บาท
1,043,000 บาท

จํานวน

203,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการพัฒนาสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม

610200

เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ตามโครงการพัฒนาจิตใจ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
เพื่อจายเปน เงินสนับสนุนใหแกโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
เพื่ออบรมและพัฒนานักเรียนใหรูจักการมีสวนรวมและเขาใจคําวา
ประชาธิปไตย (ตามโครงการขอรับสนับสนุน)

ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริหารงานทั่วไปงานสาธารณสุข 00221
งบบุคลากร
520000
เงินเดือน ( ฝายประจํา ) 522000
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล กอง สาธารณสุข
และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

ตั้งจายจากเงินรายได

220100
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คาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปน คาจางใหแกลูกจางประจําในสังกัด

220400

จํานวน

118,000 บาท

220500

จํานวน

18,000 บาท

220600

จํานวน

567,000 บาท

220700

จํานวน

137,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน

745,000 บาท
465,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา

ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางพนักงานจาง
เพื่อจายเปน คาจางใหแกพนักงานจางที่มีอยูในสังกัด
กองสาธารณสุข

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ พนักงานจาง
เพื่อจายเปน เงินที่จายเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ที่มีอยูในสังกัดกองสาธารณสุข

ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินการ
คาตอบแทน

530000
531000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)

310100

200,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
310300
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล , ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

30,000 บาท
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คาเชาบาน

310400

จํานวน

30,000 บาท

310500

จํานวน

5,000 บาท

310600

จํานวน

200,000 บาท

รวม จํานวน

160,000 บาท

จํานวน
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

320200

จํานวน

20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
320300
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายตาง ๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน คาเชาที่พัก หรือคาใชจายอื่นในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางหรือบุคคล
ภายนอกที่ไดรับคําสั่ง จากนายกใหเดินทางไปราชการ

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกไดเบิกไดตามระเบียบ ฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา ตามระเบียบฯกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปน สวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก
พนักงานสวนตําบล, ลูกจางประจํา พรอมทั้งครอบครัว
ผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลตามที่ระเบียบฯกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
532000
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
320100
คาจางเหมาบริการอื่น ๆ
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจางเหมาสําหรับกิจกรรมหรืองานตาง ๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งกิจการที่เปนประโยชน ตอประชาชนหรืองานราชการ

ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการฝกอบรม สัมมนา
หรือเกี่ยวกับการลงทะเบียนของพนักงานสวนตําบล,
ลูกจางประจํา หรือพนักงานจาง ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการคัดแยกขยะเพื่อใหความรูแกเด็กหรือเยาวชน
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ สําหรับฝกอบรมและใหความรูแก
เด็กหรือเยาวชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง

320300

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รวม จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน

200,000 บาท
200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 320400
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสินของ อบต.บางปะกง
ใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดทันที เชน รถบรรทุกขยะ
เครื่องพนหมอกควัน, แอร, คอมพิวเตอร. ฯลฯตอครั้งไมเกิน 5,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ

533000

วัสดุสํานักงาน
330100
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน คากระดาษ ปากกา
ดินสอ หรือเครื่องใชที่เปนวัสดุ อุปกรณในสํานักงานที่ใชในสํานักงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะ
330700
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
331200
วัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อผา รองเทา ถุงมือ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

540000
541000

รายจายเพื่อบํารุง รักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
421000
เพื่อจายเปน คาบํารุงหรือรักษา หรือซอมแซมทรัพยสินที่เปนครุภัณฑ
ของ อบต. บางปะกง ใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดทันที
ตอครั้งเกิน 5,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 28

งานบริการสาธารณสุข 00223
530000
งบดําเนินการ
532000
คาใชสอย

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

1,100,000 บาท
1,020,000 บาท
840,000 บาท

จํานวน

840,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

320300

จํานวน

20,000 บาท

โครงการสงเสริมอนามัยแมและเด็ก
320300
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการจัดอบรมใหความรูสําหรับแมและลูก
ที่เปนประชาชนในเขตหรือเด็กนักเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บางปะกงไดนําปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน (ตามโครงการของ อบต.)

จํานวน

20,000 บาท

320300

จํานวน

20,000 บาท

โครงการอบรมเรื่องสุขภาพอนามัยแกเด็กหรือเยาวชน
320300
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการจัดอบรมใหความรูเรื่องสุขภาพ
อนามัยสําหรับเด็กหรือเยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง
(ตามโครงการของ อบต.)

จํานวน

20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
320300
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
โครงการจัดอบรมการปองกันและระวังโรคไมติดตอ
320300
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการจัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชน
หรือเยาวชน ในเรื่องการปองกันโรคไมติดตอ(ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการอบรมปองกันการระวังโรคติดตอ
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ในการอบรมประชาชนและ อสม.
ในเขต อบต.บางปะกงเพื่อให รูจักวิธีและปองกันในโรคติดตอตาง ๆ
(ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการอบรมเรื่องการบริโภคอาหารน้ําและยารักษาโรค
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ในการอบรมใหความรูกับผูเขารวม
ไดนําปฏิบัติใชในชิวีตประจําวัน (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 29

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยฟนคืนชีพ 320300

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

720,000 บาท

รวม จํานวน

180,000 บาท

330900

จํานวน

80,000 บาท

331000

จํานวน

100,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน

80,000 บาท
80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการจัดอบรมใหความรูประชาชน
หรือเด็กนักเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปะกงใหรูจักวิธี
ปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับการชวยฟนคืนชีพ (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบอทิ้งขยะ
320300
เพื่อจายเปนคาเชาบอสําหรับใชในการทิ้งขยะ ที่รถบรรทุกขยะจํานวน
2 คันขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกงไดจัดเก็บขยะในพื้นที่และ
นําไปทิ้งที่บอทิ้งขยะโดยอัตราคาเชา ใหเปนไปตามกําหนดในสัญญาเชา

ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ

533000

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและการแพทย
เชน วัคซีนปองกันพิษสุนัขบา , หรือวัสดุอื่นฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร เชน
คาสารเคมีปองกัน และกําจัดวัชพืช หรือสัตว ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน
560000
เงินอุดหนุน
561000
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
อุดหนุนให อสม.
อสม.ประจําหมูบาน
เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนให อสม. ประจําหมูบานละ 10,000 บาท
เพื่อให อสม.จัดกิจกรรมพัฒนางานดานสาธารณสุข
สําหรับประชาชนในแตละหมูบาน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

610400

(ย4.หนา 62)
62)

หนาที่ 30

แผนงานสังคมสงเคราะห 00230
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 00232
งบดําเนินการ
530000
คาใชสอย

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

532000

320300 รวม

475,000 บาท
450,000 บาท
450,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน

25,000 บาท
25,000 บาท

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
จํานวน
เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนใหแกสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
สําหรับเปนคาใชจายในการจัดงานกาชาด กิจกรรมอื่น ๆเชน การรับบริจาคโลหิต เปนตน
ซึ่งเปนผลเกี่ยวโยง เพื่อสงเคราะหและชวยเหลือประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง
(จะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ)
รรมการฯ)

25,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
โครงการจัดอบรมหรือทัศนศึกษาของชมรมผูสูงอายุ
320300
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆในการอบรมใหความรู
หรือจัดทัศนศึกษา สําหรับนําสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ไปศึกษา
ตามสถานที่ ตาง ๆ เพื่อสงเสริมดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต
หรือการรวมกลุมของผูสูงอายุ (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการตัดแวนตาสําหรับผูสูงอายุ
320300
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ สําหรับตัดแวนตาเพื่อชวยเหลือการมองเห็น
ของผูสูงอายุ ที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของ อบต.
(ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการชวยเหลือซอมแซมที่อยูอาศัยประชาชนผูยากไร

320300

เพื่อจายเปน คาใชจายในดานอุปกรณตาง ๆ สําหรับ ชวยเหลือประชาชน
ผูยากไรหรือผูดอยโอกาสตามโครงการใหบานทองถิ่นไทยเถิดไทองคราชันย

ตั้งจายจากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

560000
561000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

ตั้งจายจากเงินรายได

610400

หนาที่ 31

แผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 00241
งบบุคลากร
520000
เงินเดือน ( ฝายประจํา ) 522000

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

1,907,000 บาท
1,160,000 บาท
1,160,000 บาท

220100

จํานวน

720,000 บาท

220200
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปน เปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล

จํานวน

16,000 บาท

220600

จํานวน

352,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
220700
เพื่อจายเปน เปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางในสังกัด

จํานวน

72,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน

747,000 บาท
517,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง
และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัด

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินการ
คาตอบแทน

530000
531000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัสประจําป)

ตั้งจายจากเงินรายได

310100

หนาที่ 32

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

310300

จํานวน

10,000 บาท

คาเชาบาน
310400
เพื่อจายเปน สวัสดิการชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล

จํานวน

42,000 บาท

310500

จํานวน

25,000 บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
310600
เพื่อจายเปน คารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล,
ลูกจางประจํา พรอมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

จํานวน

190,000 บาท

รวม จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล , ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงาน
นอกราชการ

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําตามระเบียบฯกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย

532000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
320100
คาจางเหมาบริการอื่น ๆ
เพื่อจายเปน คาจางเหมาบริการตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิดประโยชน
สําหรับประชาชนหรือกิจการอื่น ๆในการดําเนินการงานของ อบต.บางปะกง

ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการฝกอบรม สัมมนา
หรือเกี่ยวกับการลงทะเบียน ของพนักงานสวนตําบล ,ลูกจางประจํา
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกง

ตั้งจายจากเงินรายได

320300

หนาที่ 33

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายตาง ๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ,คาเชาที่พัก ฯลฯ ใหแกพนักงาน
สวนตําบล , ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปะกง

320300

จํานวน

20,000 บาท

รวม จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

330600

จํานวน

80,000 บาท

331100

จํานวน

10,000 บาท

331400

จํานวน

30,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ

533000

คาวัสดุสํานักงาน
330100
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่เปนวัสดุโดยสภาพวัสดุคงทนถาวร ฯ
เชน คากระดาษ , ปากกา , ดินสอ , แบบพิมพ , สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือการจางพิมพ

ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุกอสราง
เพื่อจายเปน คาวัสดุที่ใชเกี่ยวกับการกอสราง เชน สี,
น้ํามันทาไม,แปรงทาสี,ไมตาง ๆ ทินเนอร ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปน คาวัสดุเกี่ยวกับโฆษณา หรือจัดทํากิจกรรมตาง ๆ
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาฟลม คาลางฟลม ,
คาพูกัน, สี,คากระดาษเขียน,โปสเตอร ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน คาหมึกพิมพ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 34

งานไฟฟาและถนน
งบดําเนินการ

00242

คาวัสดุ

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

3,795,700 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน
421000 รวม จํานวน

3,745,700 บาท
3,745,700 บาท
3,528,200 บาท

จํานวน

115,900 บาท

จํานวน

219,400 บาท

530000
533000

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

330200

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับไฟฟา เชน โคมไฟ,ฟวส หลอดไฟฟาฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
540000
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 542000
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเลียบคลองธุรการหมูที่ 11ตํ
11ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาปรับปรุงถนนหินคลุกเลียบคลองธุรการ หมูที่ 11
ตําบลบางปะกง จากแยกถนนเลียบคลองขางคันกั้นน้ําทะเล ถึงบริเวณ
บานนายทรัพย บุญเรือง ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว
715.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 214.00 ลูกบาศกเมตร
(ตามรายละเอียด อบต.กําหนด) พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบ
คลองตัณฑิกุล หมูที่ 12 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองตัณฑิกุล หมูที่ 12
ตําบลบางปะกง จากถนนสายบางนาตราด ถึงเขตติดตอ ตําบลทาสะอาน
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,350.00 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 405.00 ลูกบาศกเมตร
(ตามรายละเอียด อบต.กําหนด) พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 19,
19,400 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได 200,
200,000 บาท

หนาที่ 35

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟสติกคอนกรีต หมูที่ 13 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาปรับปรุงถนนแอสฟสทติกคอนกรีตซอย อบต.บางปะกง 10
หมูที่ 13 ตําบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
445.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,225 .00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) พรอมปายโครงการ

จํานวน

1,011,500 บาท

จํานวน

1,471,800 บาท

จํานวน

688,900 บาท

จํานวน

20,700 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง
บุญประกอบหมูที่ 15 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง
บุญประกอบ หมูที่ 15 ตําบล บางปะกง โดยใชแอสฟสทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 940.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 4,700.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ
คลองยายใหม หมูท16
ี่16 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง
ยายใหม หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง โดยใชจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 440.00 เมตรหรือพื้นที่
ไมนอยกวา 2,200.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด)
พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการซอมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลอง
สกัด 80 หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาซอมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง
สกัด 80 หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 10.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 30.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนาที่ 36

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 542000
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 420900

รวม จํานวน
รวม จํานวน

217,500 บาท
217,500 บาท

จํานวน

133,000 บาท

จํานวน

84,500 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

193,000 บาท
193,000 บาท
193,000 บาท
193,000 บาท

จํานวน

193,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อบต.
อบต. บางปะกง 2/3

420900

หมูที่ 19 ตําบลบางปะกง

เพื่อจายเปน คาปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย อบต.บางปะกง 2/3 หมูที่ 19
ตําบลบางปะกง เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00
เมตร ระยะทางยาว 50.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 250.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ฯหมูท11ตํ
ี่11ตําบลบางปะกง 420900
11
เพื่อจายเปนคาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธาณะ บริเวณเลียบ

รวม

คลองบานเกา ( คลองธุรการ) หมู 11 ตําบลบางปะกง
(ตามแบบที่สํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบางปะกงกําหนด)

ตั้งจายจากเงินรายได
งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน

00243
540000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 542000
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 420900
ปรับปรุงภูมิทัศน หมูที่ 1
เพื่อจายเปน คาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนบางนา-ตราด ทางเขา
หมูบาน หมูที่ 1 ตําบลบางปะกง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
(พรอมปายโครงการ)

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 37

งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน

000245

540000
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 542000
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน
421000 รวม จํานวน

1,078,800 บาท
1,078,800 บาท
1,078,800 บาท
130,800 บาท

จํานวน

45,300 บาท

จํานวน

50,400 บาท

จํานวน

35,100 บาท

โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชนขางศูนยสัตวปก
หมูที่ 19 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาขุดลอกคลองสาธารณประโยชนขางศูนยสัตวปกหมูที่19
ตําบลบางปะกง ชวงที่ 1 สภาพเดิมปากคลองกวาง 5.00 เมตร
กนคลองกวาง 3.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร
ขุดลอกใหม ปากคลองกวาง 5.00 เมตร กนคลองกวาง 2.00 เมตร ขุดลึก
จากเดิม 0.80 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร ชวงที่ 2 สภาพเดิม
ปากคลองกวาง 3.50 เมตร กนคลองกวาง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
ระยะทางยาว 200.00 เมตร ขุดลอกใหมปากคลองกวาง 3.50 เมตร
กนคลองกวาง 1.00 เมตร ขุดลึกจากเดิม 0.80 เมตรระยะทางยาว
200.00 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 1,360.00 ลูกบาศกเมตร
(ตามรายละเอียด อบต.กําหนด)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการกําจัดวัชพืช คลองธุรการ หมูที่ 11 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คากําจัดวัชพืชคลองธุรการ หมูที่ 11 ตําบลบางปะกง
ขนาดกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,100 เมตรรวมพื้นที่ไมนอยกวา
12,600 ตารางเมตร (ตามรายละเอียด อบต.กําหนด)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการขุดลอกลํารางสาธารณะประโยชน หมูที่ 12 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาขุดลอกลํารางสาธารณะประโยชน หมูที่ 12
ตําบลบางปะกง จากคลองขางคันกั้นน้ําทะเล ถึงถนนบางนา-ตราด
สภาพเดิมปากลํารางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร กนลํารางกวางเฉลี่ย
2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทางยาว 340.00 เมตร
ขุดลอกใหมปากลํารางกวาง 4.00 เมตรกนลํารางกวางเฉลี่ย
1.50 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.20 เมตร ระยะทางยาว 340 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา1,054.00 ลูกบาศกเมตร(ตามรายละเอียด อบต.กําหนด)

ตั้งจายจากเงินรายได

หนาที่ 38

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

420900

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักเลียบ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตัณฑิกุล หมูที่ 11 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก
เลียบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตัณฑิกุล หมูที่ 11
ตําบลบางปะกง โดยใชทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
øX 0.60 x 1.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กําหนด ) พรอมปายโครงการ

รวม จํานวน

948,000 บาท

จํานวน

301,100 บาท

จํานวน

646,900 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
คสล.พรอมบอพัก
ซอยคลองผีขุด 2 (งาสุวรรณ) หมู 14 ต.บางปะกง
เพื่อจายเปน คาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก
ซอยคลองผีขุด 2 (งาสุวรรณ) หมูที่ 14 ตําบลบางปะกง โดยใช
ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø X 0.60 x 1.00 เมตร
ความยาวรวม 235.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด )
พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250
สงเสริมและสนับสนุนความแขมแข็ง 00252
งบดําเนินการ
530000
คาตอบแทน
531000
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
310100
อันเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อจายเปน คาตอบแทนในการประชุมของคณะกรรมการศูนย 310100
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกง
เพื่อชวยเหลือกลุมอาชีพตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง

ตั้งจายจากเงินรายได

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

570,000 บาท
480,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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คาใชสอย

รวม จํานวน

532000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

320300

จํานวน

460,000 บาท
460,000

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งสถาบันครอบครัว
320300
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ สําหรับการอบรมใหความรู ความเขาใจ
สถาบันครอบครัวที่มีความเขมแข็ง เปนครอบครัวที่อบอุน มีความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน โดยแยกเปน คาของรางวัล คาอาหาร อาหารวาง
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาวิทยากร ฯลฯ
(ตามโครงการของ อบต. บางปะกง)

30,000

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการจัดทําเวทีประชาคมหมูบาน

320300

จํานวน

10,000 บาท

320300

จํานวน

200,000 บาท

320300

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อ
เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง หรือเพื่อการใด ๆที่เปนประโยชนแกชุมชน
โดยแยกเปนคาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร คาวัสดุ
และอุปกรณที่เกี่ยวของกับโครงการ (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆในการจัดการแขงขันกีฬาตาง ๆ
ตานยาเสพติด เพื่อชักจูงหรือจูงใจใหประชาชน ,เยาวชน,หันมาสนใจ
และเลนกีฬา ใหหางไกลยาเสพติด หรือ อบายมุขตาง ๆ โดยแยกเปน
เงินรางวัล ถวยรางวัล,คาอาหารวาง,น้ําดื่ม,คากรรมการตัดสิน
หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการอบรมเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ในการจัดทําโครงการอบรมเยาวชน
ภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางปะกงใหรูถึงพิษภัย
ยาเสพติด พรอมทั้งปองกันยาเสพติดไมใหระบาดในหมูบาน
(ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอบรมพัฒนาหรือเพิ่มอาชีพแกสตรีหรือเด็ก เยาวชน 320300
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ สําหรับอบรมอาชีพใหแกสตรี เด็ก
และเยาวชนทั่วไปภายในเขตพื้นที่ (ตามโครงการของ อบต.)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

320300

จํานวน

20,000 บาท

320300

จํานวน

20,000 บาท

320300

จํานวน

20,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรหรือกลุมการเกษตร

320300

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการฝกอบรมพัฒนาดานอาชีพทาง
การเกษตรใหแกเกษตรกร พรอมทั้งศึกษาดูงานใหแกเกษตรและคณะกรรมการ
ศูนยถายทอดเทคโนโยลีทางการเกษตร (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการอบรมใหความรูเรื่องประชาธิปไตย
แกประชาชนหรือเยาวชน
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ในการจัดอบรมความรูเรื่อง
ประชาธิปไตย (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการสงเสริมการเรียนรูดานสิทธิ
ตามกฏหมายในชีวิตประจําวัน
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ในการจัดอบรมความรูแกเด็ก
หรือเยาวชนในเรื่องสิทธิตามกฎหมายเบื้องตนเบื้องตน
สําหรับการใชในชีวิตประจําวัน (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน
มีสวนรวมและมีบทบาทในสังคม
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ในการจัดอบรมความรูสําหรับเด็กหรือเยาวชน
เพื่อใหมีสวนรวมและมีบทบาทในสังคม (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพความเปนผูนําแกเยาวชน 320300

จํานวน

20,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน

90,000 บาท
90,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ในการจัดอบรมความรูสําหรับเด็ก
หรือเยาวชนเพื่อใหมีสวนรวมและมีบทบาทในสังคม (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน
560000
เงินอุดหนุน
561000
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอบางปะกง
610300
เพื่อจายเปน คาดําเนินงานหรือจัดกิจกรรมในดานตาง ๆ ให
ที่ทําการปกครองอําเภอบางปะกง เชน การรับบริจาคโลหิต การจัดงาน
รัฐพิธี การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ
(จะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ)
รรมการฯ)

ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
กีฬาและนันทนาการ 00262
530000
งบดําเนินการ
คาใชสอย
532000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
320300
เพื่อจายเปนคาใชจาย คาจัดกิจกรรมแขงกีฬาสีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน
320300

533000

ประเภทวัสดุการกีฬา
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาตาง ๆ สําหรับให
นักเรียนเยาวชน ประชาชนในหมูบานไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

331300

110,000 บาท
75,000 บาท
15,000 บาท

จํานวน
จํานวน

15,000 บาท

รวม จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

560000
561000

ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการกีฬาสัมพันธ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร
ตามโครงการกีฬาสัมพันธระหวางหนวยงานราชการ

รวม จํานวน
รวม จํานวน

35,000 บาท

จํานวน
จํานวน

35,000 บาท
35,000 บาท
35,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

430,000 บาท
430,000 บาท
430,000 บาท

จํานวน

430,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

610100 รวม

ตั้งจายจากเงินรายได
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 00263
530000
งบดําเนินการ
คาใชสอย
532000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
320300
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
โครงการอบรมพัฒนาทางจิตใจ
เพื่อจายเปน คาใชจายตางในการจัดทําโครงการวิปสสนา พัฒนาทาง
หรือบวชชีพราหมณหรืออบรมใหความรู เพื่อการพัฒนาทางจิตใจ
จิตใจ ใหแกประชาชนทั่วไปหรือเยาวชน เพื่อใหเปนคนดีมีศีลธรรมโดย
แยกเปนคาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ หรืออุปกรณอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับโครงการ (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการสงเสริมจัดงานประเพณีทองถิ่น
320300
เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหประชาชน
หันมาอนุรักษ รักษาประเพณีตาง ๆ ใหคงอยูเพื่อสืบทอดไวสําหรับอนุชน
คนรุนหลังตอไป โดยแยกเปน เงินรางวัล ของรางวัล คาจัดทําเอกสาร
คาจัดสถานที่หรือคาตอบแทนกรรมการ หรืออุปกรณอื่น ๆ

ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานการเกษตร 00320
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินการ
คาใชสอย

00321

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

2,138,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รวม จํานวน
รวม จํานวน
421000 รวม จํานวน

2,058,000 บาท
2,058,000 บาท
2,058,000 บาท

530000
532000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจายเปน คาใชจายตางในการสําหรับการจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรูการเกษตรพอเพียงตามโครงการพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ

320300

ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
540000
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 542000
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการขุดลอกคลองตัณฑิกุล หมูที่ 12 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลองตัณฑิกุล หมูที่ 12 ตําบลบางปะกง จากถนน
บางนา - ตราด ถึงเขตติดตอตําบลทาสะอาน สภาพเดิมปากคลองกวาง
8.00 เมตร กนคลองกวาง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะ ทางยาว
1,350.00 เมตร ขุดลอกใหมปากคลองกวาง 8.00 เมตร กนคลองกวาง
2.00 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.00 เมตรระยะทางยาว 1,350.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 4,050.00 ลูกบาศกเมตร พรอมขนถายดินปริมาตร
1,500 ลูกบาศกเมตร (ตามรายละเอียด อบต.กําหนด) พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

159,100 บาท
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โครงการขุดลอกคลองยายใหม หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาขุดลอกคลองยายใหม หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง จากแยก
คลองขางคันกั้นน้ําทะเล ถึงแยกคลองสกัด 40 สภาพเดิมปากคลองกวาง
9.00 เมตร กนคลองกวาง 6.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทางยาว
2,524.00 เมตร ขุดลอกใหมปากคลองกวาง 9.00 เมตร กนคลองกวาง
4.00 เมตรขุดลึกจากเดิม 1.00 เมตร ระยะทางยาว 2,524.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 11,358 ลูกบาศกเมตร
พรอมขนถายดิน (ตามรายละเอียด อบต.กําหนด) พรอมปายโครงการ

จํานวน

463,000 บาท

จํานวน

88,000 บาท

จํานวน

386,300 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการขุดลอกคลองสาม หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาขุดลอกคลองสาม หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
จากแยกคลองยายใหม ถึงแยกคลองสกัด 40 สภาพเดิมปากคลองกวาง
7.00 เมตร กนคลองกวาง 5.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทางยาว
880.00 เมตรขุดลอกใหมปากคลองกวาง 7.00 เมตร กนคลองกวาง
3.00 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.00 เมตร ระยะทางยาว 880.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 2,640.00 ลูกบาศกเมตร
(ตามรายละเอียด อบต.กําหนด)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการขุดลอกคลองขวาง หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาขุดลอกคลองขวาง หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง จากแยก
คลองยายใหมถึงแยกคลองเกลือ สภาพเดิมปากคลองกวาง 10.00 เมตร
กนคลองกวาง 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทางยาว 1,650 เมตร
ขุดลอกใหมปากคลองกวาง 10.00 เมตร กนคลองกวาง 6.00 เมตร
ขุดลึกจากเดิม 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,650 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 9,900 ลูกบาศกเมตร พรอมขนถายดิน (ตามรายละเอียด
อบต.กําหนด) พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการขุดลอกคลองป.
ลอกคลองป.พิบูลยสงคราม หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาขุดลอกคลอง ป.พิบูลยสงคราม หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
จากแยกคลองขางคันกั้นน้ําทะเลถึงแยกคลองขวาง สภาพเดิมปากคลองกวาง
10.00 เมตร กนคลองกวาง 5.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทางยาว
1,527.00 เมตร ขุดลอกใหมปากคลองกวาง 10.00 เมตร กนคลองกวาง
3.00 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,527.00 เมตร
ปริมาตรขุดไมนอยกวา 6,871.00 ลูกบาศกเมตร พรอมขนถายดิน
(ตามรายละเอียด อบต.กําหนด) พรอมปายโครงการ

จํานวน

357,600 บาท

จํานวน

205,900 บาท

จํานวน

146,800 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการขุดลอกคลองยายสน หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาขุดคลอกคลองยายสน หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง จากแยก
คลองสกัด 40 ถึงแยกคลองสกัด 80สภาพเดิมปากคลองกวาง 6.00 เมตร
กนคลองกวาง 5.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทางยาว 1,583.00 เมตร
ขุดลอกใหมปากคลองกวาง 6.00 เมตร กนคลองกวาง 3.00 เมตร
ขุดลึกจากเดิม 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,583.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 3,957.00 ลูกบาศกเมตร พรอมขนถายดิน
(ตามรายละเอียด อบต.กําหนด) พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการขุดลอกคลองเจ็กกระโดด หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาขุดลอกคลองเจกกระโดด หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
จากแยกคลองยายสน ถึงแยกคลองสกัด 80 สภาพเดิมปากคลองกวาง
6.00 เมตร กนคลองกวาง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทางยาว
2,200.00 เมตร ขุดลอกใหมปากคลองกวาง 6.00 เมตร กนคลองกวาง
2.00 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.00 เมตร ระยะทางยาว 2,200 เมตร
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 4,400.00 ลูกบาศกเมตร
(ตามรายละเอียด อบต.กําหนด) พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการขุดลอกคลองเกลือ หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาขุดลอกคลองเกลือ หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง ชวงที่ 1 จากแยก
คลองเจกประโดดถึงแยกคลองขวาง สภาพเดิมปากคลองกวาง 6.00 เมตร
กนคลองกวาง 3.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 920.00 เมตร
ขุดลอกใหมปากคลองกวาง 6.00 เมตร กนคลองกวาง 2.00 เมตร ขุดลึก
จากเดิม 1.00 เมตร ระยะทางยาว 920.00 เมตร ชวงที่ 2 จากแยก
คลองขวางถึงแยกคลองสกัด 40 สภาพเดิมปากคลองกวาง 12.00 เมตร
กนคลองกวาง 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทางยาว 435.00 เมตร
ขุดลอกใหมปากคลองกวาง 12.00 เมตร กนคลองกวาง 6.00 เมตรขุดลึก
จากเดิม 1.00 เมตร ระยะทางยาว 435.00 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา
6,035.00 ลูกบาศกเมตร (ตามรายละเอียด อบต.กําหนด) พรอมปายโครงการ

จํานวน

201,300 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,
20,300 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได 181,
181,200 บาท
โครงการขุดลอกคลองตาสม หมูที่ 18 ตําบลบางปะกง
เพื่อจายเปน คาขุดลอกคลองตาสม หมูที่ 18 ตําบลบางปะกง สภาพเดิม
ปากคลองกวาง 2.50 เมตร กนคลองกวาง 1.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร ระยะ
ทางยาว 455.00 เมตร ขุดลอกใหม ปากคลองกวาง 2.50 เมตร กนคลองกวาง
1.00 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.00 เมตร ระยะทางยาว 455.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 651.00 ลูกบาศกเมตร
(ตามรายละเอียด อบต.กําหนด)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
00322
530000
งบดําเนินการ
คาใชสอย

532000

โครงการบําบัดและฟนฟูสภาพปาชายเลน
320300
เพื่อจายเปน คาใชจายตางๆในการบําบัดและฟนฟูสภาพน้ําโดยใชปุย

รวม จํานวน
รวม จํานวน
รวม จํานวน

90,000 บาท
90,000 บาท
90,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ชีวภาพภายในหมูบานที่อยูในเขตการบริหารสวนตําบลบางปะกง
(ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการอนุรักษแหลงน้ําและคูคลอง

320300

เพื่อจายเปน คาใชจายตาง ๆ ในการดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ําสาธารณะ
ที่อยูภายในเขต อบต.บางปะกง (ตามโครงการของ อบต.)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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