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องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 





องคการบริหารสวนตําบลบางพรม
เขต/อําเภอ บางคนที    จังหวัดสมุทรสงคราม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20/1  หมูที่ 3  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล บางพรม
  เขต/อําเภอ บางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  75120

พื้นที่ 4.55 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,701 คน
ชาย 1,272 คน

หญิง 1,429 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบางพรม
อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางพรม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางพรม จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางพรมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบางพรม จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 59,866,711.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 59,879,141.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,434,813.45 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 4,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 24,571,381.02 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 123,912.12 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 82,132.04 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 349,321.36 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 121,850.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 1,490.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 4,100.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,241,967.50 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,646,608.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 35,809.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 18,440,337.96 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,346,049.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,398,180.81 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,035,208.15 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,087,900.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 573,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 35,809.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางพรม
อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 123,912.12 200,000.00 120,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

82,132.04 120,000.00 102,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 349,321.36 303,000.00 350,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

121,850.00 150,000.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,490.00 2,000.00 2,000.00

หมวดรายได้จากทุน 4,100.00 5,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 682,805.52 780,000.00 727,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,241,967.50 14,117,000.00 14,117,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,241,967.50 14,117,000.00 14,117,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,646,608.00 12,000,000.00 12,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,646,608.00 12,000,000.00 12,000,000.00

รวม 24,571,381.02 26,897,000.00 26,844,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางพรม
อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,346,049.00 8,905,865.00 7,957,740.00

งบบุคลากร 7,398,180.81 9,901,950.00 10,635,000.00

งบดําเนินงาน 3,035,208.15 6,852,885.00 7,170,960.00

งบลงทุน 1,087,900.00 636,300.00 488,300.00

งบเงินอุดหนุน 573,000.00 600,000.00 592,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 18,440,337.96 26,897,000.00 26,844,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบางพรม

อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลบางพรม
อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 335,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,456,780

แผนงานสาธารณสุข 1,857,020

แผนงานสังคมสงเคราะห 110,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 807,660

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 580,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,152,900

แผนงานการเกษตร 274,000

แผนงานการพาณิชย 312,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,957,740

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,844,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบางพรม

อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,957,740 7,957,740
    งบกลาง 7,957,740 7,957,740

รวม 7,957,740 7,957,740

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,069,280 342,840 1,848,180 151,800 7,412,100
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,887,120 0 0 0 1,887,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,182,160 342,840 1,848,180 151,800 5,524,980

งบดําเนินงาน 2,007,000 48,000 500,000 0 2,555,000
    คาตอบแทน 197,000 48,000 35,000 0 280,000

    คาใช้สอย 1,150,000 0 400,000 0 1,550,000

    คาวัสดุ 440,000 0 65,000 0 505,000

    คาสาธารณูปโภค 220,000 0 0 0 220,000

งบลงทุน 33,800 0 0 0 33,800
    คาครุภัณฑ 33,800 0 0 0 33,800

รวม 7,110,080 390,840 2,348,180 151,800 10,000,900

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 335,000 335,000
    คาตอบแทน 75,000 75,000

    คาใช้สอย 250,000 250,000

    คาวัสดุ 10,000 10,000

รวม 335,000 335,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 444,660 551,160 995,820
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 444,660 551,160 995,820

งบดําเนินงาน 180,000 688,960 868,960
    คาตอบแทน 10,000 10,000 20,000

    คาใช้สอย 100,000 295,160 395,160

    คาวัสดุ 30,000 383,800 413,800

    คาสาธารณูปโภค 40,000 0 40,000

งบเงินอุดหนุน 0 592,000 592,000
    เงินอุดหนุน 0 592,000 592,000

รวม 624,660 1,832,120 2,456,780

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 444,660 387,360 832,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 444,660 387,360 832,020

งบดําเนินงาน 0 890,000 890,000
    คาตอบแทน 0 120,000 120,000

    คาใช้สอย 0 720,000 720,000

    คาวัสดุ 0 50,000 50,000

งบลงทุน 0 135,000 135,000
    คาครุภัณฑ 0 135,000 135,000

รวม 444,660 1,412,360 1,857,020
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 110,000 110,000
    คาใช้สอย 110,000 110,000

รวม 110,000 110,000

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 381,660 381,660
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 381,660 381,660

งบดําเนินงาน 426,000 426,000
    คาตอบแทน 36,000 36,000

    คาใช้สอย 390,000 390,000

รวม 807,660 807,660
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 50,000 330,000 100,000 580,000
    คาใช้สอย 100,000 50,000 330,000 100,000 580,000

รวม 100,000 50,000 330,000 100,000 580,000

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 510,900 502,500 1,013,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 510,900 502,500 1,013,400

งบดําเนินงาน 188,000 632,000 820,000
    คาตอบแทน 68,000 62,000 130,000

    คาใช้สอย 80,000 570,000 650,000

    คาวัสดุ 40,000 0 40,000

งบลงทุน 0 319,500 319,500
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 319,500 319,500

รวม 698,900 1,454,000 2,152,900
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 130,000 144,000 274,000
    คาใช้สอย 130,000 144,000 274,000

รวม 130,000 144,000 274,000

หน้า : 7/8



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 312,000 312,000
    คาใช้สอย 112,000 112,000

    คาวัสดุ 100,000 100,000

    คาสาธารณูปโภค 100,000 100,000

รวม 312,000 312,000

หน้า : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลบางพรม

อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 422,895.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 34,813.00 1,241.36 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 704.76 80,000.00 -75.00 % 20,000.00
     ภาษีป้าย 84,717.00 121,966.00 120,000.00 -16.67 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 542,425.00 123,912.12 200,000.00 120,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 824.50 911.80 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 80,000.00 63,740.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,942.00 1,197.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 240.00 50.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 10,022.00 1,093.24 20,000.00 -90.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

6,800.00 9,200.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

500.00 500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 400.00 440.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 106,728.50 82,132.04 120,000.00 102,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 302,027.81 349,321.36 303,000.00 15.51 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 302,027.81 349,321.36 303,000.00 350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 135,350.00 121,850.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 135,350.00 121,850.00 150,000.00 150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 400.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,580.00 1,090.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,580.00 1,490.00 2,000.00 2,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 4,100.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 4,100.00 5,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 254,707.10 295,683.97 260,000.00 0.00 % 260,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,495,301.49 8,821,579.60 9,500,000.00 0.00 % 9,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,273,689.37 1,267,695.00 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 20,436.77 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,409,832.00 2,082,430.08 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 15,777.00 15,777.00 16,000.00 0.00 % 16,000.00
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     คาภาคหลวงแร 18,558.56 17,422.31 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 21,282.55 18,520.54 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

748,944.00 722,859.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,259,528.84 13,241,967.50 14,117,000.00 14,117,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 10,305,165.00 10,646,608.00 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,305,165.00 10,646,608.00 12,000,000.00 12,000,000.00
รวมทุกหมวด 25,652,805.15 24,571,381.02 26,897,000.00 26,844,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางพรม

อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,844,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 120,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 20,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 100,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 102,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 80,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 350,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 150,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 150,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 3,000 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,117,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 260,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,300,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,200,000 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 16,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 20,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 800,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 44,761 48,806 60,000 41.25 % 84,750

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,060 1,760 2,500 36 % 3,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,805,200 4,936,200 5,516,400 -5.09 % 5,235,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 876,800 899,200 1,176,000 -8.16 % 1,080,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 30,000 60,000 -40 % 36,000

เงินสํารองจาย 77,100.14 272,533 1,515,525 -23.39 % 1,161,110

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 296,880

เงินทดแทน 132 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล

0 0 60,000 0 % 60,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลบางพรม

อําเภอบางคนที    จังหวัดสมุทรสงคราม
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

150,080 157,550 297,940 -100 % 0

รวมงบกลาง 5,986,133.14 6,346,049 8,688,365 7,957,740
รวมงบกลาง 5,986,133.14 6,346,049 8,688,365 7,957,740
รวมงบกลาง 5,986,133.14 6,346,049 8,688,365 7,957,740

รวมแผนงานงบกลาง 5,986,133.14 6,346,049 8,688,365 7,957,740
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

496,400 115,095.48 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 40,603.33 9,027.1 22,120 90.42 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 40,603.33 9,027.1 42,120 0 % 42,120
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,454,400 1,454,400 1,424,400 -15.59 % 1,202,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,032,006.66 1,587,549.68 2,089,120 1,887,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,524,840 1,909,776.13 2,482,740 -16.99 % 2,061,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 154,000 154,000 168,000 0 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 388,620 410,640 440,040 5.89 % 465,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 470,241.29 499,680 514,080 -26.24 % 379,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 61,848.39 58,140 44,760 -46.38 % 24,000

เงินอื่น ๆ 84,000 84,000 84,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,683,549.68 3,116,236.13 3,733,620 3,182,160
รวมงบบุคลากร 4,715,556.34 4,703,785.81 5,822,740 5,069,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 114,800 128,600 216,000 -38.89 % 132,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,920 13,180 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 150,720 141,780 281,000 197,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 55,090.5 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการประกันภัยรถยนต์ 0 0 50,000 -100 % 0

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 49,488 300,000 0 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,065 10,475 50,000 300 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งกรณีครบ
วาระหรือกรณีแทนตําแหนงที่วางหรือสนับ
สนุนการเลือกตั้ง

0 0 0 100 % 400,000

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 500,000 -100 % 0
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 156,683 379,217 500,000 -70 % 150,000

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย การเมือง การปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข การปกป้องสถาบันฯ 

28,950 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 108,283.35 226,700.12 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 354,071.85 665,880.12 1,500,000 1,150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 90,745.7 97,791.9 100,000 30 % 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,415 19,175 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,883 29,880 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 59,337.2 95,504.7 120,000 0 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 4,340 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 52,850 49,730 50,000 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0 407 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 227,230.9 296,828.6 430,000 440,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 100,217.41 116,256.36 120,000 0 % 120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 4,070 1,645 5,000 0 % 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,088.92 3,999.66 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการไปรษณีย์ 1,900 4,380.8 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 21,908 36,242 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 133,184.33 162,523.82 220,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 865,207.08 1,267,012.54 2,431,000 2,007,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

เก้าอี้สํานักงาน 8,450 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเปิด-ปิด 
บานกระจก ขนาด 45X150x75 เซนติเมตร

9,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ 5,540 0 0 0 % 0

โต๊ะประชุม ชนาด 10-12 ที่นั่ง 12,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์บรรทุกดีเซล 0 717,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตั้งเครื่องสัญญาณไซเรนชนิดแคปซูล ไฟ 
LED แบบรางยาว 12 โวลท์ 

0 0 25,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดทําป้ายศูนย์เรียนรู้และทองเที่ยวชุมชน
บ้านบางพลับ ขนาดกว้าง 0.60 ม.ยาว 1.80 
ม. จํานวน 2 ป้าย ตามแบบ อบต.บางพรม

11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 0 22,000 0 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์

0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์

0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 2,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 7,500 -66.67 % 2,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อจอภาพแสดงภาพคอมพิวเตอร์ ขนาด
ไม่น้อยกวา 19 นิ้ว 

0 0 2,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,890 723,800 87,900 33,800
รวมงบลงทุน 73,890 723,800 87,900 33,800

รวมงานบริหารทั่วไป 5,654,653.42 6,694,598.35 8,341,640 7,110,080
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 342,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 342,840
รวมงบบุคลากร 0 0 0 342,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 48,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 48,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 390,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,039,040 993,060 1,295,460 5.55 % 1,367,340

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 175,710 267,140 292,680 40.96 % 412,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 38,415 29,040 -9.5 % 26,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,280,750 1,340,615 1,659,180 1,848,180
รวมงบบุคลากร 1,280,750 1,340,615 1,659,180 1,848,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,420 5,200 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,420 5,200 20,000 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษี 0 25,585 300,000 0 % 300,000

จัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน คาสํารวจข้อมูลที่ดิน 
ฯลฯ

8,795 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 35,730 42,196 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 44,525 67,781 400,000 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 65,000
รวมงบดําเนินงาน 51,945 72,981 420,000 500,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 7,200 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบประตู 2 บาน 0 4,400 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 5,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อจอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ ขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว 

0 0 2,800 -100 % 0

จัดซื้อจอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ ขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

0 0 5,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,000 16,600 30,400 0
รวมงบลงทุน 49,000 16,600 30,400 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,381,695 1,430,196 2,109,580 2,348,180
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 151,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 151,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 151,800

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 151,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,036,348.42 8,124,794.35 10,451,220 10,000,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

29,400 16,000 60,000 25 % 75,000

รวมค่าตอบแทน 29,400 16,000 60,000 75,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล

12,663 7,357 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมภารกิจ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสา
สมัคร จิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.  จิต
อาสา และตามนโยบายรัฐบาล

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจการภารกิจ 
อปพร. ตํารวจชุมชน ยามประจําหมูบ้าน

0 0 0 100 % 200,000

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหารสวนตําบลบางพรม

0 77,090 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 12,663 84,447 250,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,300 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 10,300 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 52,363 100,447 310,000 335,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 52,363 100,447 310,000 335,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 52,363 100,447 310,000 335,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 273,140 287,820 705,600 -42.93 % 402,660

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 163,080 169,560 178,200 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 478,220 499,380 967,800 444,660
รวมงบบุคลากร 478,220 499,380 967,800 444,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,520 3,040 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,520 3,040 10,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 880 25,030 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,000 4,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,880 29,030 100,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 30,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 31,551.77 24,562.63 30,000 0 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,202 8,239 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,753.77 32,801.63 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 46,153.77 64,871.63 160,000 180,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 524,373.77 564,251.63 1,127,800 624,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 323,760

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 185,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 551,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 551,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา

0 206,750 178,550 9.3 % 195,160
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สนับสนุนสงเสริมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 6  พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5) 

18,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 18,400 206,750 178,550 295,160
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 363,800

คาอาหารเสริม (นม) 164,238.4 204,810.8 335,335 -100 % 0

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 110,800 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการศึกษา 30,600 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 305,638.4 204,810.8 335,335 383,800
รวมงบดําเนินงาน 324,038.4 411,560.8 513,885 688,960
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดจ้างสร้างฐานคายกล SPIDER MAN 
ขนาดกว้าง 2.00 ม. สูง 2.50 ม. จํานวน 1 
แหง ตามแบบ อบต.บางพรม

11,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,500 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมูที่ 4 บ้านบางพลับ ตําบลบางพรม 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 41,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 41,000 0
รวมงบลงทุน 11,500 0 41,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดแกนจันทน์ฯ 626,000 573,000 600,000 -1.33 % 592,000

รวมเงินอุดหนุน 626,000 573,000 600,000 592,000
รวมงบเงินอุดหนุน 626,000 573,000 600,000 592,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 961,538.4 984,560.8 1,154,885 1,832,120
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รวมแผนงานการศึกษา 1,485,912.17 1,548,812.43 2,282,685 2,456,780
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 367,000 9.72 % 402,660

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 49,000 118,560 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 8,000 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 57,000 551,560 444,660
รวมงบบุคลากร 0 57,000 551,560 444,660

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 8,260 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 8,260 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 8,260 0 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  11:55 หน้า : 19/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างโรงจอดรถขยะ บริเวณที่
ทําการ อบต.บางพรม หมูที่ 3 บ้านคลอง
บางพลับ ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

0 59,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 59,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 59,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 124,760 551,560 444,660
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 339,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 387,360
รวมงบบุคลากร 0 0 0 387,360
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอยประจํารถ
บรรทุกขยะ

0 244,840 576,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอยประจํารถ
บรรทุกขยะ

0 0 0 100 % 400,000

โครงการป้องกันการแพรระบาดของโรคไข้
เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ 

0 41,953.5 0 0 % 0

โครงการป้องกันการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และ
โรคติดตอและโรคไมติดตอ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันการแพรระบาดของโรค
ติดตอและโรคไมติดตอ

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 25,860 0 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข 0 0 160,000 0 % 160,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของพระ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 34,683 40,000 0 % 40,000

โครงการองค์กร "ดูแล หวงใย ใสใจการ
ป้องกันเอดส์ในที่ทํางาน"

0 6,030 20,000 0 % 20,000

ประชารัฐรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคุมประชากร สุนัข-แมว

2,586 0 0 0 % 0

อบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-
19)และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อ
ป้องกันตนเอง

0 9,205 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 28,446 336,711.5 896,000 720,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 32,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 32,000 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 28,446 368,711.5 946,000 890,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเตาเผาขยะสําเร็จรูป 0 0 0 100 % 135,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 135,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 135,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 28,446 368,711.5 946,000 1,412,360
รวมแผนงานสาธารณสุข 28,446 493,471.5 1,497,560 1,857,020

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวอบอุน 0 0 0 100 % 15,000

โครงการถายทอดภูมิปญญาท้องถิ่นตําบล
บางพรมให้กับกลุมผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการ
ตําบลบางพรม

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการผู้สูงวัยกับสมุนไพรไทย 0 0 0 100 % 15,000
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับกลุมผู้
สูงอายุ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบล
บางพรม

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 110,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 50,000 110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 50,000 110,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 712,800 755,400 812,670 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 754,800 797,400 854,670 0
รวมงบบุคลากร 754,800 797,400 854,670 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 59,000 66,000 66,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,900 15,850 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 71,900 81,850 106,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,450 12,400 50,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อวัสดุซอมแซมที่พักอาศัย 0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 204,763.8 91,830 500,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 213,213.8 104,230 580,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,500 3,000 20,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 17,485.07 14,664 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 24,985.07 17,664 40,000 0
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รวมงบดําเนินงาน 310,098.87 203,744 726,000 0
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 7,200 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อน 0 4,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)

0 0 6,300 -100 % 0

จัดซื้อจอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ ขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

0 0 5,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 700 12,000 32,900 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างอาคารโรงเก็บเรือขององค์การ
บริหารสวนตําบลบางพรม

0 54,000 0 0 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ตอเติมบันได ที่ทําการ อบต.บางพรม หมูที่ 
3 บ้านคลองบางพลับ

64,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 64,000 54,000 0 0
รวมงบลงทุน 64,700 66,000 32,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,129,598.87 1,067,144 1,613,570 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง-ลําโพง พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง

48,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,200 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก หมูที่ 7 บ้านหนองอ้อ ตําบล
บางพรม อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม (บริเวณหน้าบ้านนายโกศล  
อบเชย) 

0 0 98,500 -100 % 0
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณซอยข้างบ้านนายอาบ  อินทร์
จันทร์) หมูที่ 7 บ้านหนองอ้อ ตําบลบาง
พรม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

0 210,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหิน
คลุกพร้อมวางทอระบายน้ํา บริเวณซอย
บ้านนายสมศักดิ์ อยูทน หมูที่ 7 บ้านหนอง
อ้อ ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

0 0 127,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา บริเวณ
คลองบางพลับ บริเวณชวงสะพานเหลืองวัด
แกนจันทน์เจริญ ถึง ปากคลองระกํา หมูที่ 
4 บ้านบางพลับ ตําบลบางพรม อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 72,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําประโดง บริเวณข้างที่ทํา
การองค์การบริหารสวนตําบลบางพรม หมูที่ 
3 บ้านคลองบางพลับ ตําบลบางพรม 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 95.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 
71.25 ลูกบาศ์กเมตร (โดยใช้แรงงานคนใน
การขุดลอกลําปะโดง)

0 0 11,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการขุดลอกลําประโดง บริเวณข้างวัด
บางพลับ หมูที่ 4 บ้านบางพลับ ตําบลบาง
พรม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 
135.00 ลูกบาศ์กเมตร

0 0 21,500 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําประโดง บริเวณลําประ
โดงตาแนบ หมูที่ 7 บ้านหนองอ้อ ตําบล
บางพรม อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ยาว 440.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 330.00 ลูกบาศ์กเมตร (โดย
ใช้แรงงานคนในการขุดลอกลําปะโดง)

0 0 53,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําประโดง บริเวณลําประ
โดงบ้านนางจําปี นวมฉ่ํา หมูที่ 8 บ้านคลอง
ไทร ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 160.00 ลูกบาศ์กเมตร (โดย
ใช้แรงงานคนในการขุดลอกลําประโดง)

0 0 25,500 -100 % 0
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โครงการขุดลอกลําประโดง บริเวณลําประ
โดงบ้านนายน้อม รัตนโชติ หมูที่ 8 บ้าน
คลองไทร ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 117.00 ลูก
บาศ์กเมตร (โดยใช้แรงงานคนในการขุด
ลอกลําประโดง)

0 0 18,500 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําประโดง บริเวณลําประ
โดงบ้านนายปรีดา สนธิ หมูที่ 6 บ้านคลอง
มูกแถว ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 
เมตร ปริมาตรดินขุด 41.25 ลูกบาศ์กเมตร 
(โดยใช้แรงงานคนในการขุดลอกลําประโดง
)

0 0 6,600 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําประโดง บริเวณลําประ
โดงยายวอน หมูที่ 8 บ้านคลองไทร ตําบล
บางพรม อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ปริมาตร ดินขุด 45.00 ลูกบาศ์กเมตร (โดย
ใช้แรงงานคนในการขุดลอกลําประโดง)

0 0 7,000 -100 % 0
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โครงการขุดลอกลําประโดง บริเวณลําประ
โดงลัดโพธิ์ หมูที่ 4 บ้านบางพลับ ตําบล
บางพรม อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร 
ยาว 640.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 768.00 ลูกบาศ์กเมตร (โดย
ใช้เครื่องจักรในการขุดลอกลําประโดง)

0 0 31,000 -100 % 0

โครงการคลองสวยน้ําใส 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมา เทพื้น ค.ส.ล. หมูที่ 4 
บ้านบางพลับ ต.บางพรม อ.บางคนที จ
.สมุทรสงคราม

0 0 10,500 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาวางทอเมนต์ประปาหมู
บ้าน หมูที่ 6 บ้านคลองมูกแถว ตําบลบาง
พรม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

257,500 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้ง GUARD RAIL บริเวณคลอง
ลัดโพธิ์ 

27,900 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมตี
เส้น RUMBLE STRIPS บริเวณศาลาวัดแกน
จันทน์เจริญและโรงเรียนวัดแกนจันทน์ฯ 
หมูที่ 4 บ้านบางพลับ ตําบลบางพรม 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

94,400 0 0 0 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการทําราวสะพานและกันล้อ บริเวณ
สะพานบ้านนางชั้น มีคง หมูที่ 8 ตําบลบาง
พรม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

0 12,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 379,800 222,000 532,600 0
รวมงบลงทุน 428,000 222,000 532,600 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 428,000 222,000 532,600 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล (ขยะมูลฝอย) 420,000 210,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 420,000 210,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 420,000 210,000 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 420,000 210,000 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,977,598.87 1,499,144 2,146,170 0
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 222,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 147,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 381,660
รวมงบบุคลากร 0 0 0 381,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการสงเสริมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการประชาคมระดับตําบลและหมูบ้าน 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0 0 50,000 0 % 50,000
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้
สูงอายุ

0 12,267 150,000 0 % 150,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนความรู้ทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ 

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพและกลุม
อาชีพภายในตําบล

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนฟื้นฟูการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในพื้นที่ตําบลบางพรม 

0 4,950 100,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมในการ
สร้างความเข้มแข็งชุมชน

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสร้างจิตสํานักให้อนุรักษ์ทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลงแขก ลงคลอง)

65,070 0 0 0 % 0

โครงการสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลงแขก ลงคลอง)

0 15,400 50,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้การคัดแยกขยะ
และกําจัดขยะ

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 65,070 32,617 520,000 390,000
รวมงบดําเนินงาน 65,070 32,617 520,000 426,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 65,070 32,617 520,000 807,660
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65,070 32,617 520,000 807,660
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 73,154.1 74,426 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร

1,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 74,154.1 74,426 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 74,154.1 74,426 100,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

74,154.1 74,426 100,000 100,000
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา 0 15,031 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 15,031 100,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 15,031 100,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 15,031 100,000 50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีตัก
บาตรขนมครกตําบลบางพรม 

26,580 0 0 0 % 0

2.โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูง
อายุในวันสงกรานต์

2,800 0 0 0 % 0

โครงการรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
ภูมิปญญาท้องถิ่น

0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนา

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมสืบสานประเพณีรดน้ําดํา
หัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์

0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง

0 5,500 30,000 0 % 30,000

โครงการสืบสานประเพณีทําบุญตักบาตร
ขนมครก

0 37,160 100,000 0 % 100,000

โครงการแหเทียนพรรษาทางน้ํา 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 29,380 42,660 210,000 330,000
รวมงบดําเนินงาน 29,380 42,660 210,000 330,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 29,380 42,660 210,000 330,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนฟื้นฟูการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในพื้นที่ตําบลบางพรม

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 103,534.1 132,117 410,000 580,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 468,900

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 510,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 510,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 28,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 68,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 188,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 698,900
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 382,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 502,500
รวมงบบุคลากร 0 0 0 502,500

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  11:56 หน้า : 40/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 62,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดซื้อวัสดุซอมแซมที่พักอาศัย 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 570,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 632,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 
บริเวณคลองระกําติดตําบลบางช้าง หมูที่ 7 
บ้านหนองอ้อ ตําบลบางพรม อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 100 % 262,000

โครงการลงลูกรังเสริมไหลทางถนนทั้งสอง
ฝ่ง บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านคลองมูกแถว – บ้านคลองไทร หมูที่ 6 
บ้านคลองมูกแถว ตําบลบางพรม อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 100 % 57,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 319,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 319,500

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 1,454,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,152,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และยกระดับผลผลิตทางการ
เกษตร

0 1,350 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนความรู้ทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่น 
(อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี "อพ.สธ.") 

3,980 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่น 
(อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี “อพ.สธ.”)

0 11,009 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 3,980 12,359 80,000 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 1,370 3,360 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,370 3,360 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 5,350 15,719 100,000 130,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องป๊มบรรจุภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ 
และบล็อคต้นแบบ

0 0 71,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 71,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 71,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 5,350 15,719 171,000 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขุดลอกลําปะโดง บริเวณลําปะโด
งข้างบ้านนายปญญา  อินให้ฤกษ์ หมูที่ 8 
บ้านคลองไทร ตําบลบางพรม อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 100 % 15,500

โครงการขุดลอกลําปะโดง บริเวณลําปะโด
งข้างบ้านนายสงา  จันทรพิภพ หมูที่ 8 
บ้านคลองไทร ตําบลบางพรม อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 100 % 40,000

โครงการขุดลอกลําปะโดง บริเวณลําปะโด
งข้างบ้านนายสมชาย  มาลีเมาะ หมูที่ 6 
บ้านคลองมูกแถว ตําบลบางพรม อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

0 0 0 100 % 38,500

โครงการสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลงแขก ลงคลอง)

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 144,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 144,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 144,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานการเกษตร 5,350 15,719 171,000 274,000
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา หมูที่ 6,8 12,000 0 0 0 % 0

2. คาใช้จายในการบริหารระบบประปา หมู
ที่ 6,8 

23,723.5 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมูบ้านใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารสวนตําบลบางพรม 
หมูที่ 6,8

0 12,000 12,000 0 % 12,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 35,723.5 12,000 112,000 112,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 29,915 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 29,915 100,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 86,546.44 105,251.68 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 86,546.44 105,251.68 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 122,269.94 147,166.68 312,000 312,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 3 แรงม้า 1 
เฟส 220 โวลท์

0 0 31,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ําบาดาล ขนาด 3 แรง
ม้า 1 เฟส

0 0 9,000 -100 % 0

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ําหอยโขง ขนาด 3 แรง
ม้า 1 เฟส

0 0 18,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 58,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 58,000 0

รวมงานกิจการประปา 122,269.94 147,166.68 370,000 312,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 122,269.94 147,166.68 370,000 312,000

รวมทุกแผนงาน 16,863,025.64 18,440,337.96 26,897,000 26,844,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางพรม

อําเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,844,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,957,740 บาท
งบกลาง รวม 7,957,740 บาท

งบกลาง รวม 7,957,740 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 84,750 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พรบ
. ประกันสังคม พศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 10 ของคาตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,400 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม พรบ.ประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,235,600 บาท

     เพื่อจายให้แกผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเงินตามระเบียบฯ วา
ด้วย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(โครงการ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2
 แผนงานงบกลาง โครงการที่ 1 หน้า 64)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,080,000 บาท

     เพื่อจายให้แกผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเงินตามระเบียบฯ วา
ด้วย เบี้ยยังชีพผู้พิการ (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานงบกลาง โครงการที่ 1
 หน้า 64)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

     เพื่อจายให้แกผู้ป่วยโรคเอดสที่ขึ้นทะเบียนรับเงินตาม
ระเบียบฯ วาด้วย เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส  (โครงการปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งานงบกลาง โครงการที่ 1 หน้า 64)

เงินสํารองจาย จํานวน 1,161,110 บาท

     เพื่อจายในกรณีจําเป็นและชวยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และ
เหตุเรงดวนจําเป็น

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 296,880 บาท

     เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือแกข้า
ราชการสวนท้องถิ่น 2% ของประมาณการรายรับ(รายรับทั้งสิ้นไม
รวมเงินอุดหนุน?2% = ยอดรวม) 
ประมาณการงบประมาณรายจายประจําป – เงินอุดหนุนฯ = ราย
รับสุทธิ 
(26,844,000.00 – 12,000,000.00 = 14,844,000.00)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อใช้จายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล ตามหลักเกณฑของสํานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,110,080 บาท

งบบุคลากร รวม 5,069,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,887,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายก อบต. จํานวน 1 คน และรอง
นายกจํานวน อบต. จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน  

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต
. จํานวน 1 คน และรองรองนายก อบต. จํานวน 2 คน
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต.จํานวน 1 คน และ
รองนายกจํานวน อบต. จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน  

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายก อบต
. จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน  

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,202,400 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางพรม 
     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเดือน ตุลาคม 2564 – 
เมษายน 2565 จํานวน 7 เดือน ดังนี้
ประธานสภา       1 คน เป็นเงิน   78,540.00
รองประธานสภา 1 คน เป็นเงิน   64,260.00
เลขานุการสภา   1 คน เป็นเงิน   50,400.00
สมาชิกสภา      13 คน เป็นเงิน 655,200.00
 
     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเดือน เดือน พฤษภาคม – 
กันยายน 2565  จํานวน 5 เดือนดังนี้
ประธานสภา       1 คน เป็นเงิน   56,100.00 
รองประธานสภา 1 คน เป็นเงิน   45,900.00
เลขานุการสภา   1 คน เป็นเงิน   36,000.00 
สมาชิกสภา        6 คน เป็นเงิน  216,000.00
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,182,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,061,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตามตําแหนง
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) และที่ไก้ไขเพิ่ม
เติม ได้รับตามระเบียบกําหนด ดังนี้
     1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางพรม จํานวน 1 คน เป็น
เงิน  588,180.00 บาท 
     2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางพรม จํานวน 1
 คน เป็นเงิน  462,240.00 บาท
     3. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 คน   เป็นเงิน  389,280.00
 บาท
     4. นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 คน  เป็นเงิน  317,700.00
 บาท
     5. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 คน  เป็นเงิน  151,800.00
 บาท
     6. นิติกร  จํานวน  1  คน เป็นเงิน  151,800.00 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของปลัด อบต. ได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566)ได้รับตามระเบียบที่
กําหนด ดังนี้
     1. ปลัด อบต. จํานวน 1 คน เป็นเงิน  84,000 บาท
     2. รองปลัด อบต. จํานวน 1 คน เป็นเงิน  42,000 บาท
     3. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 คน  เป็นเงิน  42,000 บาท
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 465,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกลูกจ้างประจํา ตามตําแหนงในแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566)
ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้ 
1. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 คน  เป็นเงิน 240,480.00 บาท
2. ภารโรง จํานวน 1 คน เป็นเงิน 225,480.00 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 379,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานทั่วไป ตามตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้
 1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 คน เป็นเงิน 163,200.00
 บาท
 2. คนงานทั่วไป จํานวน 2 คน  เป็นเงิน 216,000.00 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานทั่วไป ตามตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้
 1. คนงานทั่วไป จํานวน 2 คน  เป็นเงิน   24,000.00 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,007,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
สําหรับพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ วาด้วย เงินคาตอบแทนผู้
ปฏิบัติงานนอกเวลาฯ
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คาเชาบ้าน จํานวน 132,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบ วาด้วย คาเชาบ้านฯ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับข้า
ราชการ/พนักงานและลูกจ้างประจํา 

ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

      เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ ที่บริหารจัดการทั่วไป เป็นคาใช้จาย
ตาง ๆ เชน 
คาเชาทรัพยสิน  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คา
โฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบ้าน คาใช้
จายในการดําเนินคดีและคําพิพากษา ตลอดจนคาจ้างเหมาบริการ
ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้าง เชน คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาประกันภัย
รถยนตและรถจักรยานยนต ฯลฯ  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
และคาใช้จายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็น
คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือบุคคลที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจน
คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี งานประเพณีตาง ๆ  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระหรือกรณีแทนตําแหนง
ที่วางหรือสนับสนุนการเลือกตั้ง

จํานวน 400,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระ
หรือกรณีแทนตําแหนงที่วางหรือสนับสนุนการเลือกตั้งเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งฯของคณะกรรมการการเลือก
ตั้ง ตามแนวทางในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (โครงการปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6 แผน
งานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 1 หน้า 85)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ทรัพยสิน ที่ดินและสิ่งกอสร้าง ตลอดจนวัสดุอื่นๆ เพื่อให้อยูใน
สภาพ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเล็ก ตรายาง  ฯลฯและ
วัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องใช้ตางๆ เชนกระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบ
พิมพ หมึกถายเอกสาร ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คือ วัสดุสิ้น
เปลือง เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองคาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เชน แปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ และคาจัดซื้อวัสดุคง
ทนและวัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังขยะ ทุกแบบทุกประเภท และวัสดุ
ประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุประกอบและอะไหล ใน
การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฯลฯ  สําหรับใช้ในรถจักรยานยนตและรถยนต

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

      เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเกี่ยวกับคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น เชน น้ํามัน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภท วัสดุ
สิ้นเปลือง หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเกี่ยวกับคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. บางพรม และ
อาคารที่อยูในความดูแลของ อบต.บางพรมตลอดจนไฟฟ้า
สาธารณะ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของที่ทําการ อบต.บางพรม และ
อาคารที่อยูในความดูแลของ อบต.บางพรม 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทสํานักงาน อบต.บางพรม 
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เชน คาเชาใช้คู
สายสําหรับอินเตอรเน็ต คาโทรสาร คาโทรภาพ 
คาบริการเคเบิลทีวี คาดูแลเว็ปไซต คาเชาพื้นที่เว็ปไซต คาโดเมน
เนม ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 33,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะสําหรับ
ตําแหนงหัวหน้าสวนราชการเป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 จัด
หาโดยสืบราคาจากท้องตลาด ไมมีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 ราคามาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม คุณลักษณะพื้นฐาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

     เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ คุณลักษณะตามราคามาตรฐาน กระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

     เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 800 AV คุณลักษณะตามราคา
มาตรฐาน กระทรวงดิจิทัล
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 390,840 บาท
งบบุคลากร รวม 342,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 342,840 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตามตําแหนง
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) และที่ไก้ไขเพิ่ม
เติม ได้รับตามระเบียบกําหนด ดังนี้
     1.นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน   
1 คนเป็นเงิน  342,840.00 บาท

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ตามระเบียบ วาด้วย คาเชาบ้านฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,348,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,848,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,848,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,367,340 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตามตําแหนง
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566)
ได้รับตามระเบียบกําหนด ดังนี้
     1. ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 คน  เป็นเงิน  468,900.00
 บาท 
     2. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 คน  เป็น
เงิน  336,240.00 บาท
      3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 คน   เป็น
เงิน  323,640.00 บาท
     4. นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 คน เป็นเงิน  238,560.00 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองคลังได้
รับตามระเบียบที่กําหนด 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 412,560 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาม
ตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด ดังนี้
     1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เป็นเงิน  153,720.00
  บาท
    2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน  150,840.00 บาท
     3. คนงานทั่วไป จํานวน 1 คน เป็นเงิน   108,000.00 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 26,280 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานทั่วไป ตามตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้
     1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 คน เป็น
เงิน   5,700.00 บาท
     2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 คน  เป็นเงิน   8,580.00
 บาท
     3. คนงานทั่วไป จํานวน 1 คน เป็นเงิน     12,000.00 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
สําหรับพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ วาด้วย เงินคาตอบแทนผู้
ปฏิบัติงานนอกเวลาฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับข้า
ราชการ พนักงานและลูกจ้างประจํา

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษี จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูล แผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คาสํารวจข้อมูลที่ดิน ฯลฯ
เป็นไปตามแนวทางในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (โครงการ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการที่  3  หน้า 84 )

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเล็ก ตรายาง ฯลฯ และ
วัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องใช้ตางๆ เชนกระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบ
พิมพ หมึกถายเอกสาร ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

      เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเกี่ยวกับคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ฯลฯ 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 151,800 บาท
งบบุคลากร รวม 151,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 151,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 151,800 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตามตําแหนง
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566)ได้รับตามระเบียบ
กําหนด ดังนี้
     1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 คน เป็น
เงิน  151,800.00 บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 335,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 75,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยฝ่ายพลเรือนประจําองคการบริหารสวนตําบลบาง
พรม ในการเข้าเวรประจําวันตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลที่สําคัญ เชน ปใหม สงกรานต ฯลฯ
เป็นไปตามสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมในการสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการ
ที่ 2 หน้า 67)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจการภารกิจ อปพร. ตํารวจชุมชน ยาม
ประจําหมูบ้าน

จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสงเสริมสนับสนุน
กิจการภารกิจ อปพร. ตํารวจชุมชน ยามประจําหมูบ้านเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย กิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 (โครงการปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน โครงการที่ 1 หน้า 67)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนในการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรและการแพทย เชน ถังดับเพลิง สารเคมีดับ
เพลิง ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 624,660 บาท

งบบุคลากร รวม 444,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 444,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,660 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลดังนี้
     1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 คน  เป็น
เงิน  402,660.00  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตามตําแหนงในแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบกําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงาน อบต
. และครู ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) 

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ปรากฎใน
แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ที่ชํารุดเสีย
หายให้อยูในสภาพใช้งานได้ 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

 ื     เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(โรงเรียนวัดแกน
จันทนฯ)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เชน คาเชาใช้คู
สายสําหรับอินเตอรเน็ต คาโทรสาร คาโทรภาพ 
คาบริการเคเบิลทีวี คาดูแลเว็ปไซต คาเชาพื้นที่เว็ปไซต คาโดเมน
เนม ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,832,120 บาท
งบบุคลากร รวม 551,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 551,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 323,760 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามตําแหนงในแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบ
กําหนด ดังนี้
     1. ครู จํานวน 1 คน เป็นเงิน  323,760.00  บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะตามตําแหนงในแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบกําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 185,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจตามตําแหนง
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566)ได้รับตามระเบียบที่
กําหนด ดังนี้
     1. ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 คน  เป็นเงิน  185,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 688,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงาน อบต
. และครู
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ค่าใช้สอย รวม 295,160 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา จํานวน 195,160 บาท

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย
     - จัดการเรียนการสอน(รายหัว) เป็นเงิน 44,200.00 บาท เพื่อ
จายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ดําเนินการจากเงินจัด
สรรของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น (โครงการปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งาน การศึกษาโครงการที่ 1 หน้า 73) 
     - คาหนังสือเรียน เป็นเงิน 2,400.00 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อหนังสือเรียนดําเนินการจากเงินจัดสรรของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน การศึกษาโครงการที่ 1 หน้า 73)  
     - คาอุปกรณการเรียน เป็นเงิน 2,400.00 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้ออุปกรณการเรียนดําเนินการจากเงินจัดสรรของกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน การศึกษาโครงการที่ 1 หน้า 73) 
     - คาเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 3,600.00 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนดําเนินการจากเงินจัดสรรของกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ๋น (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน การศึกษา
โครงการที่ 1 หน้า 73) 
     - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 5,160.00 บาท (สําหรับ
เด็กเล็ก 12 คน) เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้แกเด็กเล็กโดยดําเนินการจากเงินจัดสรรของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน การศึกษาโครงการที่ 1
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 หน้า 73) 
     - คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นเงิน 10,000.00 บาท เพื่อ
จายเป็นคาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยดําเนินการจากเงินจัดสรร
ของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น (โครงการปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน การ
ศึกษาโครงการที่ 1 หน้า 73) 
     - คาอาหารกลางวัน รวม  127,400.00   บาท  เพื่อจายเป็น
คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(โรงเรียนวัดแกน
จันทนฯ) ตั้งไว้ 127,400.00 บาท 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ที่ชํารุดเสีย
หายให้อยูในสภาพใช้งานได้

ค่าวัสดุ รวม 383,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 363,800 บาท

     1. เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  จํานวน 10,000.00 บาท
     2. คาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้  353,800.00  บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  รายการดังนี้
          - คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดแกนจันทนฯ ตั้ง
ไว้   300,920.00 บาท 
สําหรับนักเรียน ตลอดปงบประมาณ 2565
          - คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(โรงเรียนวัด
แกนจันทนฯ) ตั้งไว้ 52,880.00 บาท สําหรับเด็กเล็ก ตลอดปงบ
ประมาณ 2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท
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     เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
งบเงินอุดหนุน รวม 592,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 592,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดแกนจันทนฯ จํานวน 592,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนวัดแกนจันทน
เจริญ ตามจํานวนนักเรียน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 3 หน้า 63)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 444,660 บาท

งบบุคลากร รวม 444,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 444,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,660 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามตําแหนงในแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบ
กําหนด ดังนี้
     1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข จํานวน 1 คน  เป็นเงิน   
402,660.00  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตาม
ตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตาม
ระเบียบกําหนด 

วันที่พิมพ : 23/8/2564  11:43:44 หน้า : 19/40



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,412,360 บาท
งบบุคลากร รวม 387,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 387,360 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 339,360 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจตามตําแหนง
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบที่
กําหนด ดังนี้
     1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 คน เป็น
เงิน   123,360.00   บาท
     2. คนงานทั่วไป จํานวน 2 คน  เป็นเงิน        216,000.00
   บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานทั่วไป ตามตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้
     1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 คน เป็น
เงิน  24,000.00 บาท
     2. คนงานทั่วไป จํานวน 2 คน เป็นเงิน      24,000.00 บาท

งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครนักบริบาลท้อง
ถิ่น สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางพรม ในการปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอยประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน 400,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบางพรม โดยคิดจากจํานวนปริมาณขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามน้ําหนักจริงรายเดือน และคาจ้างเหมา
แรงงานชวยจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา
คาจ้างเดือนละ 9,000 บาท/คน จํานวน 3 เดือน เป็นเงิน 27,000
 บาท (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงาน สาธารณสุข โครงการที่ 3 หน้า 59) 

โครงการป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) และโรคติดตอและโรคไมติดตอ

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันการแพรระบาดของ
โรคติดตอและไมติดตอ เชน คาจ้างฉีดพนสารเคมี คาน้ํามัน ฯลฯ 
คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 7 พ.ศ. 2563 มาตรา 67 (3) (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน สาธารณ
สุข โครงการที่ 3 หน้า 59) 

โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 8 หมู เป็นไป
ตามแนวทางในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (โครงการปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผน
งาน สาธารณสุข โครงการที่ 14 หน้า 62)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของพระศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สําหรับคาใช้
จายเกี่ยวกับสุนัขและแมวในโครงการ เป็นไปตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (โครงการปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน สาธารณสุข โครงการ
ที่ 11 หน้า 61)

โครงการองคกร "ดูแล หวงใย ใสใจการป้องกันเอดสในที่ทํางาน" จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการองคกร “
ดูแล หวงใย ใสใจการป้องกันเอดสในที่ทํางาน”  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2563 มาตรา 67 (3)  (โครงการ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2
 แผนงาน สาธารณสุข โครงการที่ 11 หน้า 61)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน ในการจัดซื้อวัสดุ
น้ํายากําจัดยุง อุปกรณและหน้ากากป้องกันสําหรับ  ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ ทรายอะเบท เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 135,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,000 บาท
ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเตาเผาขยะสําเร็จรูป จํานวน 135,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อเตาเผาขยะสําเร็จรูป จํานวน 1 เตา มีรายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้
     -ระบบการเผาไหม้ : ระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
     -ขนาดเตา (โดยประมาณ) :ความสูง 1.20 เมตร ห้องเผาทรง
กระบอก เส้นผาศูนยกลาง 0.70 เมตร ปลายปลองสูงจาก
พื้น 5.00 เมตร (รวมหมวกปลอง) พื้นที่ติดตั้ง(ฐาน
เตา) : 1.00 ? 1.00 เมตร
     -น้ําหนัก (โดยประมาณ) : 750 กิโลกรัม
     -ห้องเผาไหม้ : ทําด้วยปูนทนไฟ
     -เชื้อเพลิง : ขยะ (ไมใช้แกส น้ํามัน หรือเชื้อเพลิงอื่นใดเพิ่ม
เติมในการเผาไหม้)
     -ประสิทธิภาพการเผาขยะ : 20 – 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง
     -ความชื้นของขยะที่เหมาะสม : 25%
     -อุณหภูมิห้องเผาขยะขณะการใช้งาน : 400 – 800 องศา
เซลเซียส
     -อายุการใช้งาน : ไมต่ํากวา 5 ป ขึ้นไป

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด ไมมีตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวอบอุน จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการครอบครัวอบอุน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตลอดจน
เป็นไปตามโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565 
ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการถายทอดภูมิปญญาท้องถิ่นตําบลบางพรมให้กับกลุมผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการถายทอดภูมิปญญาท้องถิ่น
ตําบลบางพรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตลอดจนเป็นไปตาม
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการปรับปรุงศูนยบริการคนพิการตําบลบางพรม จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงศูนยบริการคน
พิการตําบลบางพรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ตลอดจนเป็นไปตาม
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน
สังคมสงเคราะห
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โครงการผู้สูงวัยกับสมุนไพรไทย จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการผู้สูงวัยกับสมุนไพรไทย เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  ตลอดจนเป็นไปตามโครงการที่ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน
สังคมสงเคราะห

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับกลุมผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  ตลอดจนเป็นไปตามโครงการที่ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน
สังคมสงเคราะห

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบางพรม จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรม
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบางพรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 ตลอดจนเป็นไปตามโครงการที่ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน
สังคมสงเคราะห
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 807,660 บาท

งบบุคลากร รวม 381,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 381,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 222,240 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตามตําแหนง
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) และที่ไก้ไขเพิ่ม
เติม ได้รับตามระเบียบกําหนด ดังนี้
     1. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน เป็นเงิน  222,240.00 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 147,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานทั่วไป ตามตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ
. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้
     1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน เป็น
เงิน  147,000.00 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,420 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานทั่วไป ตามตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้
 1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน เป็น
เงิน   12,420.00 บาท

งบดําเนินงาน รวม 426,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ตามระเบียบ วาด้วย คาเชาบ้านฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการสงเสริม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเป็นพระประมุข

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมโครงการ
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการสงเสริมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเป็นพระประมุข เป็นไปตามแนวทางใน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
โครงการที่ 4 หน้า 84)

โครงการประชาคมระดับตําบลและหมูบ้าน จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประชาคมระดับตําบลและ
หมูบ้าน เป็นไปตามแนวทางในหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการ
ที่ 3 หน้า 51)

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและแก้ไขปญหายา
เสพติด  เป็นไปตามแนวทางในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (โครงการ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 1 หน้า 66)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมผู้สูงอายุ  เป็นไปตามแนวทางในหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 8 หน้า 52)

โครงการสงเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการสงเสริมสนับ
สนุนเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจําป พ.ศ. 2565 
 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที่ 8 หน้า 56)

โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพและกลุมอาชีพภายในตําบล จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพและ
กลุมอาชีพภายในตําบล  เป็นไปตามแนวทางในหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 1 หน้า 71)

โครงการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมในการสร้างความเข้มแข็งชุมชน จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรม
ในการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ตามแนวทางในหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 1 หน้า 50)
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โครงการเสริมสร้างความรู้การคัดแยกขยะและกําจัดขยะ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเสริมสร้างความรู้การคัด
แยกขยะและกําจัดขยะ เป็นไปตามแนวทางในหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 6 หน้า 52)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับโครงการสงเสริมกิจกรรม และ
งานพระราชพิธีประเพณีในวันสําคัญตาง ๆ ดังนี้
     1.โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนงานวันสําคัญรัฐ
พิธี ราชพิธี ฯลฯ เป็นเงิน  100,000.00 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนงานวันสําคัญรัฐ
พิธี ราชพิธี ฯลฯ ประจําป พ.ศ. 2565  (โครงการปรากฏตามแผน
พัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 2 หน้า 54)

วันที่พิมพ : 23/8/2564  11:43:44 หน้า : 29/40



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการจัดการแขงขัน
กีฬา และการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน ประจําป พ.ศ
. 2565  (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที่ 12 หน้า 57)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรวมกิจกรรมงานโครงการรํา
อาเศียรวาทเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย
(โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ภูมิปญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมสนับสนุนการเรียน
รู้ ภูมิปญญาท้องถิ่น (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที่ 1 หน้า 54)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการสงเสริมสนับ
สนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจําป พ.ศ. 2565
 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที่ 9 หน้า 56

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา ประจําป พ.ศ. 2565 (โครงการปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 3 หน้า 55)

โครงการสงเสริมสืบสานประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการสงเสริมสืบสาน
ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต ประจําป พ.ศ
. 2565 
เชน คาจัดทําพวงมาลา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วย การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการที่ 6 หน้า 55)

โครงการสงเสริมอนุรักษประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีลอยกระทง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วย การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 5 หน้า 55) 
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โครงการสืบสานประเพณีทําบุญตักบาตรขนมครก จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณี
ทําบุญตักบาตรขนมครกตําบลบางพรม (โครงการปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 4 หน้า 55)

โครงการแหเทียนพรรษาทางน้ํา จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรวมกิจกรรมโครงการแหเทียน
พรรษาทางน้ํา  (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนฟนฟูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่ตําบลบาง
พรม

จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนฟนฟูการทอง
เที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่ตําบลบางพรม เป็นไปตามแนวทางใน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน โครงการที่ 3 หน้า 72)

วันที่พิมพ : 23/8/2564  11:43:44 หน้า : 32/40



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 698,900 บาท

งบบุคลากร รวม 510,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 510,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 468,900 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามตําแหนงในแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563) ได้รับตาม ระเบียบ
กําหนด ดังนี้
     1.ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน 1 คน  เป็นเงิน  468,900.00
  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตาม
ตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) 
ได้รับตามระเบียบกําหนด 

งบดําเนินงาน รวม 188,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
สําหรับพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ วาด้วย เงินคาตอบแทนผู้
ปฏิบัติงานนอกเวลาฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 28,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ตามระเบียบ วาด้วย คาเชาบ้านฯ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับข้า
ราชการ พนักงานและลูกจ้างประจํา 

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ที่ชํารุดเสีย
หายให้อยูในสภาพใช้งานได้ 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เชน หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง เชน สี แปรงทาสี ทินเนอร และวัสดุกอสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ

งานก่อสร้าง รวม 1,454,000 บาท
งบบุคลากร รวม 502,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 502,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 382,500 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลดังนี้
     1.นายชางโยธา เป็นเงิน 382,500.00 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจตามตําแหนง
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบที่
กําหนด ดังนี้
     1 คนงานทั่วไป จํานวน 1 คน เป็นเงิน   108,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานทั่วไป ตามตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ. 2564 – 2566) ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้
     1. คนงานทั่วไป จํานวน 1 คน เป็นเงิน      12,000.00 บาท

งบดําเนินงาน รวม 632,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
สําหรับพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ วาด้วย เงินคาตอบแทนผู้
ปฏิบัติงานนอกเวลาฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ตามระเบียบ วาด้วย คาเชาบ้านฯ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับข้า
ราชการ พนักงานและลูกจ้างประจํา
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ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

โครงการจัดซื้อวัสดุซอมแซมที่พักอาศัย จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดซื้อวัสดุซอมแซมที่พัก
อาศัย ให้แกผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบภัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (โครงการ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2
 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงการที่ 1 หน้า 49)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 450,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ที่ชํารุดเสีย
หายให้อยูในสภาพใช้งานได้ 

งบลงทุน รวม 319,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 319,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณคลองระกําติดตําบล
บางช้าง หมูที่ 7 บ้านหนองอ้อ ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 262,000 บาท

กอสร้างทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณคลองระกําติดตําบลบาง
ช้าง หมูที่ 7 บ้านหนองอ้อ ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบ
องคการบริหาร  สวนตําบลบางพรม พร้อมติดตั้งป้าประชา
สัมพันธโครงการตามแบบมาตรฐานที่กําหนด
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โครงการลงลูกรังเสริมไหลทางถนนทั้งสองฝ่ง บริเวณถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านคลองมูกแถว – บ้านคลองไทร หมูที่ 6 บ้าน
คลองมูกแถว ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 57,500 บาท

ลงลูกรังเสริมไหลทางถนนทั้งสองฝ่ง บริเวณถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านคลองมูกแถว – บ้านคลองไทร หมูที่ 6 บ้านคลอง
มูกแถว ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร โดย
ใช้ลงลูกรังจํานวนไมน้อยกวา 165 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ปรับแตง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับผล
ผลิตทางการเกษตร

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับผลผลิตทางการเกษตรเป็นไป
ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา 68 (5)
(โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานการเกษตร โครงการที่ 2 หน้า 69)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนความรู้ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมสนับสนุนความรู้ทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตามแนวทาง
ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน โครงการที่ 1 หน้า 50)

โครงการอนุรักษพันธุพืชในท้องถิ่น (อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
“อพ.สธ.”)

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอนุรักษพันธุพืชใน
ท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลว. 26 มกราคม 2561
 (โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานการเกษตร โครงการที่ 2 หน้า 69)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 144,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 144,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 144,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขุดลอกลําปะโดง บริเวณลําปะโดงข้างบ้านนายปญญา  อิน
ให้ฤกษ หมูที่ 8 บ้านคลองไทร ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 15,500 บาท

     โครงการขุดลอกลําปะโดง บริเวณลําปะโดงข้างบ้านนาย
ปญญา  อินให้ฤกษ หมูที่ 8 บ้านคลองไทร ตําบลบางพรม อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00
 เมตร ยาว 160.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดิน
ขุด 96.00 ลูกบาศกเมตร (โดยใช้แรงงานคนในการขุดลอกลําปะ
โดง)  
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โครงการขุดลอกลําปะโดง บริเวณลําปะโดงข้างบ้านนายสงา  จันทร
พิภพ หมูที่ 8 บ้านคลองไทร ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

จํานวน 40,000 บาท

ขุดลอกลําปะโดง บริเวณลําปะโดงข้างบ้านนายสงา  จันทร
พิภพ ถึงสวนนายประยุทธ  เล็กประดับหมูที่ 8 บ้านคลอง
ไทร ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 415.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50
 เมตร ปริมาตรดินขุด 249.00 ลูกบาศกเมตร (โดยใช้แรงงานคน
ในการขุดลอกลําปะโดง)

โครงการขุดลอกลําปะโดง บริเวณลําปะโดงข้างบ้านนายสมชาย  
มาลีเมาะ หมูที่ 6 บ้านคลองมูกแถว ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 38,500 บาท

ขุดลอกลําปะโดง บริเวณลําปะโดงข้างบ้านนายสมชาย  มาลี
เมาะ ถึงสวน พ.ต.อ.จําลอง สวางวงศ หมูที่ 6 บ้านคลองมูก
แถว ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50
 เมตร ปริมาตรดินขุด 240.00 ลูกบาศกเมตร (โดยใช้แรงงานคน
ในการขุดลอกลําปะโดง)  

โครงการสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (ลงแขก ลงคลอง)

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลงแขก ลงคลอง) เป็นไป
ตามแนวทางในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562(โครงการปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 1 หน้า 74)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 312,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 312,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมูบ้านในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลบางพรม หมูที่ 6,8

จํานวน 12,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 6,8
 ตําบลบางพรม ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางพรม
กําหนด 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ด้านกิจการประปาหมูบ้านในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบลบางพรม 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุประกอบและอะไหล วัสดุ
เกี่ยวกับการซอมแซมระบบประปา เกี่ยวกับคาใช้จายใน
การจัดซื้อมิเตอรน้ําประปา ที่ใช้ในงานกิจการประปา  เชน ทอน้ํา
ประปา ข้อตอตาง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใช้กับระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 6,8
 ตําบลบางพรม ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบาง
พรม 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

84,750

เงินสํารองจาย 1,161,110

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,080,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,235,600

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

296,880

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ตําบล

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,202,400

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

84,750

เงินสํารองจาย 1,161,110

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,080,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,235,600

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

296,880

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ตําบล

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,202,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 465,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 791,760 185,400 339,360 147,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,922,980 726,420 402,660 222,240

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

50,280 48,000 12,420

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 180,000 36,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 465,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 1,571,520

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

851,400 6,125,700

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 122,700

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 70,000 286,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 75,000 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 20,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

200,000 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการขน
ขยะมูลฝอยประจํารถ
บรรทุกขยะ

400,000

คาจ้างเหมาผู้ดูแลระบบ
ประปาหมูบ้านในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลบางพรม หมู
ที่ 6,8

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  12:39:46 หน้า : 5/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000 225,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

40,000 110,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500,000 100,000 800,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการขน
ขยะมูลฝอยประจํารถ
บรรทุกขยะ

400,000

คาจ้างเหมาผู้ดูแลระบบ
ประปาหมูบ้านในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลบางพรม หมู
ที่ 6,8

12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งกรณีครบวาระ
หรือกรณีแทนตําแหนงที่
วางหรือสนับสนุนการ
เลือกตั้ง

400,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

250,000 100,000

โครงการขุดลอกลําปะ
โดง บริเวณลําปะโด
งข้างบ้านนายปัญญา  
อินให้ฤกษ์ หมูที่ 8 บ้าน
คลองไทร ตําบลบาง
พรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการขุดลอกลําปะ
โดง บริเวณลําปะโด
งข้างบ้านนายสงา  
จันทรพิภพ หมูที่ 8 
บ้านคลองไทร ตําบล
บางพรม อําเภอบาง
คนที จังหวัด
สมุทรสงคราม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งกรณีครบวาระ
หรือกรณีแทนตําแหนงที่
วางหรือสนับสนุนการ
เลือกตั้ง

400,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 400,000

โครงการขุดลอกลําปะ
โดง บริเวณลําปะโด
งข้างบ้านนายปัญญา  
อินให้ฤกษ์ หมูที่ 8 บ้าน
คลองไทร ตําบลบาง
พรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

15,500 15,500

โครงการขุดลอกลําปะ
โดง บริเวณลําปะโด
งข้างบ้านนายสงา  
จันทรพิภพ หมูที่ 8 
บ้านคลองไทร ตําบล
บางพรม อําเภอบาง
คนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขุดลอกลําปะ
โดง บริเวณลําปะโด
งข้างบ้านนายสมชาย  
มาลีเมาะ หมูที่ 6 บ้าน
คลองมูกแถว ตําบลบาง
พรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการครอบครัว
อบอุน

15,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา

50,000

โครงการจัดซื้อวัสดุซอม
แซมที่พักอาศัย

โครงการจัดทําระบบ
แผนที่ภาษี

300,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
การสงเสริม
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์เป็นพระ
ประมุข

50,000

โครงการถายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบล
บางพรมให้กับกลุมผู้สูง
อายุ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขุดลอกลําปะ
โดง บริเวณลําปะโด
งข้างบ้านนายสมชาย  
มาลีเมาะ หมูที่ 6 บ้าน
คลองมูกแถว ตําบลบาง
พรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

38,500 38,500

โครงการครอบครัว
อบอุน

15,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา

50,000

โครงการจัดซื้อวัสดุซอม
แซมที่พักอาศัย

100,000 100,000

โครงการจัดทําระบบ
แผนที่ภาษี

300,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
การสงเสริม
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์เป็นพระ
ประมุข

50,000

โครงการถายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบล
บางพรมให้กับกลุมผู้สูง
อายุ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาคม
ระดับตําบลและหมูบ้าน

30,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
บริการคนพิการตําบล
บางพรม

30,000

โครงการป้องกันการ
แพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) และโรค
ติดตอและโรคไมติดตอ

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

50,000

โครงการผู้สูงวัยกับ
สมุนไพรไทย

15,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพให้กับกลุม
ผู้สูงอายุ

20,000

โครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข

160,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตําบลบาง
พรม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาคม
ระดับตําบลและหมูบ้าน

30,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
บริการคนพิการตําบล
บางพรม

30,000

โครงการป้องกันการ
แพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) และโรค
ติดตอและโรคไมติดตอ

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

50,000

โครงการผู้สูงวัยกับ
สมุนไพรไทย

15,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพให้กับกลุม
ผู้สูงอายุ

20,000

โครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข

160,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตําบลบาง
พรม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรําอาเศียรวาท
เทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมผู้สูง
อายุ

150,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และยก
ระดับผลผลิตทางการ
เกษตร

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมทางศาสนา

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกิจการภารกิจ อป
พร. ตํารวจชุมชน ยาม
ประจําหมูบ้าน

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรําอาเศียรวาท
เทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมผู้สูง
อายุ

150,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และยก
ระดับผลผลิตทางการ
เกษตร

30,000 30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมทางศาสนา

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกิจการภารกิจ อป
พร. ตํารวจชุมชน ยาม
ประจําหมูบ้าน

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนความรู้ทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนเด็กและเยาวชนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอาชีพและกลุม
อาชีพภายในตําบล

50,000

โครงการสงเสริมสืบสาน
ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูง
อายุในวันสงกรานต์

30,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา

195,160

โครงการสนับสนุนฟื้นฟู
การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในพื้นที่ตําบล
บางพรม

100,000

โครงการสนับสนุนสง
เสริมกิจกรรมในการ
สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนความรู้ทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ

50,000 50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนเด็กและเยาวชนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอาชีพและกลุม
อาชีพภายในตําบล

50,000

โครงการสงเสริมสืบสาน
ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูง
อายุในวันสงกรานต์

30,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา

195,160

โครงการสนับสนุนฟื้นฟู
การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในพื้นที่ตําบล
บางพรม

100,000

โครงการสนับสนุนสง
เสริมกิจกรรมในการ
สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

30,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  12:39:46 หน้า : 16/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างจิตสํานึก
ให้อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (ลงแขก ลงคลอง)

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของพระ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

40,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีทําบุญตักบาตร
ขนมครก

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้การคัดแยกขยะ
และกําจัดขยะ

10,000

โครงการแหเทียน
พรรษาทางน้ํา

30,000

โครงการองค์กร "ดูแล 
หวงใย ใสใจการป้องกัน
เอดส์ในที่ทํางาน"

20,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  12:39:46 หน้า : 17/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างจิตสํานึก
ให้อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม (ลงแขก ลงคลอง)

50,000 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของพระ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

40,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีทําบุญตักบาตร
ขนมครก

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้การคัดแยกขยะ
และกําจัดขยะ

10,000

โครงการแหเทียน
พรรษาทางน้ํา

30,000

โครงการองค์กร "ดูแล 
หวงใย ใสใจการป้องกัน
เอดส์ในที่ทํางาน"

20,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  12:39:46 หน้า : 18/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
พืชในท้องถิ่น (อนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี “
อพ.สธ.”)

รายจายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 85,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 373,800

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 160,000 20,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
พืชในท้องถิ่น (อนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี “
อพ.สธ.”)

50,000 50,000

รายจายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 105,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 393,800

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุสํานักงาน 180,000

วัสดุอื่น 100,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  12:39:46 หน้า : 20/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000 10,000

คาไฟฟ้า 120,000 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 5,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA

2,500

จัดซื้อเตาเผาขยะสําเร็จ
รูป

135,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

คาไฟฟ้า 100,000 250,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 5,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA

2,500

จัดซื้อเตาเผาขยะสําเร็จ
รูป

135,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  12:39:46 หน้า : 22/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างทอ
ลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 
บริเวณคลองระกําติด
ตําบลบางช้าง หมูที่ 7 
บ้านหนองอ้อ ตําบลบาง
พรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการลงลูกรังเสริม
ไหลทางถนนทั้งสองฝั่ง 
บริเวณถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
คลองมูกแถว – บ้าน
คลองไทร หมูที่ 6 บ้าน
คลองมูกแถว ตําบลบาง
พรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนให้กับโรงเรียน
วัดแกนจันทน์ฯ

592,000

รวม 7,957,740 10,000,900 335,000 2,456,780 1,857,020 110,000 807,660 580,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างทอ
ลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 
บริเวณคลองระกําติด
ตําบลบางช้าง หมูที่ 7 
บ้านหนองอ้อ ตําบลบาง
พรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

262,000 262,000

โครงการลงลูกรังเสริม
ไหลทางถนนทั้งสองฝั่ง 
บริเวณถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
คลองมูกแถว – บ้าน
คลองไทร หมูที่ 6 บ้าน
คลองมูกแถว ตําบลบาง
พรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

57,500 57,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนให้กับโรงเรียน
วัดแกนจันทน์ฯ

592,000

รวม 2,152,900 274,000 312,000 26,844,000
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