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องค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง
อําเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 



องค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง

เขต/อําเภอ ป่าโมก    จังหวัดอ่างทอง

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

หมู่ที 4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล สายทอง
  เขต/อําเภอ ป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  14130

พืนที 1,063.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,177 คน

ชาย 1,465 คน

หญิง 1,712 คน

ข้อมูล ณ วันที 22 กันยายน 2559



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง
อําเภอ ป่าโมก   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 26,770,190 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,899,640 บาท
งบบุคลากร รวม 5,546,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ได้แก่  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน      

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร  ได้แก่  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน       

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่เลขานุการนายกองค์การ     
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,540,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่ 
 -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   
 -  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
 -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  14  คน  
 -  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,321,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,934,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและปรับปรุงเงินเดือน  
ประจําปี จํานวน 7 อัตรา คือ ปลัดฯ,รองปลัดฯ, หัวหน้าสํานักปลัด
นักวิเคราห์ฯ,นักพัฒนาชุมชน,นักทรัพยากรบุคคล,จพง.ธุรการ 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทน 
รายเดือนนักบริหารงาน อปท.ระดับกลาง เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
เงินเพิมตามคุณวุฒิที ก.พ.รับรอง ฯลฯ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับ
ตามระเบียบทีกําหนด   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,066,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 68,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 3,118,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 563,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 376,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนและเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ ทีมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้าน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล พร้อมทังบุคคลในครอบครัว 
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ของทางราชการ 
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ค่าใช้สอย รวม 1,685,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 950,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
   ค่าใช้จ่ายในการติดตังโทรศัพท์ ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายในและ 
   เครืองโทรศัพท์ภายใน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าเย็บหนังสือ  
   หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งตัว 
   พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างฯ ส.อบต. ผู้บริหาร หรือผู้ที 
   ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าเช่าทรัพย์สิน 
   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบียประกันภัยต่าง ๆ และค่าจ้างเหมา  
   บริการอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายได้ ฯลฯ 
2. ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
3. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป  
4. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ  
                       ฯลฯ   

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี
  - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคลคล ทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เช่นค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองฯ     
  - ค่าเลียงรับรอง ในการประชุมสภา  อบต.  หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมาย  ระเบียบหรือหนังสือสัง
การของ มท.หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท.     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
อปพร. และเจ้าหน้าทีอืน ๆ ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังของ อบต. ตามทีคณะกรรมการการ
เลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้เลือกตังใหม่และกรณีอืนๆ) โดยให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0890.4
/ว3992 ลว. 2 ต.ค. 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้อง
ถิน ที มท0890.4/468 ลว.17 ม.ค. 2556 รวมทังค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าทีของการมีส่วนร่วมทางการเมืองฯ  

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็ฯค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสําหรับ
พิธีวันสําคัญๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น ฯลฯ

โครงการจัดทําสิงพิมพ์หรือสือประชาสัมพันธ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร เอกสาร สิงพิมพ์ ปฏิทินปีใหม่หรือ 
สือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ฯลฯ เพือเผยแพร่ผลงาน 
หรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตําบลสายทอง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สิงแวดล้อม 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ร่มรืน ฯลฯ 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร ส.อบต. ประชาชน
และผู้นําหมู่บ้าน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน ทีชํารุดเสียหาย
ตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษา เพือมิให้เกิด
ความเสียหายหรือทรุดโทรมมากกว่าเดิม เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ อาคารต่าง ๆ เครืองคอมพิวเตอร์ 
โต๊ะ ตู้ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/
 ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 58 

ค่าวัสดุ รวม 575,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เก้าอี ฯลฯ 
ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสัน รวมถึงรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
 ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟ ปลักไฟฟ้า 
โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ 
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิมฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม จานรอง แก้วนํา นําดืม นํายาขัดห้องนํา ฯลฯ 
ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
รวมถึงรายจ่าย ทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น ยางนอก ยางใน 
หม้อนํารถยนต์ แบตเตอรรี ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติ  มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป 
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
ค่าติดตัง เป็นต้น   
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจารบี  ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง
หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
 ค่าติดตัง เป็นต้น  

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย
และวัสดุอืนทีจําเป็นต้องใช้ในกิจการของ อบต.

ค่าสาธารณูปโภค รวม 295,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงาน อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และค่าไฟฟ้าตู้นําดืมบริการประชาชนและอาคารสิงปลูกสร้างอืนทีอยู่
ในความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงาน ค่านําประปาตู้นําดืมบริการ
ประชาชนและสถานทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์
 ค่าบํารุงรักษาคู่สาย ค่าภาษี ฯลฯ  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง
รักษาคู่สาย ค่าภาษี ฯลฯ  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ หรือ
โทรสาร ค่าเทเลกซี ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต ค่าต่ออายุ
การใช้งานเวปไซต์ของ อบต.และ ค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน   
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งบลงทุน รวม 179,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 179,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนวม แบบหมุนรอบตัว จํานวน 3 ตัว
สืบราคาตามท้องตลาด  

เต้นท์ผ้าใบ จํานวน 67,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต้นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร
จํานวน 2 หลัง สืบราคาตามท้องตลาด
โตีะทํางานพร้อมกระจก จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมกระจก ขนาดความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว  สืบราคาตามท้องตลาด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์ส่วนกลางของ
อบต.สายทอง (รถตรวจการดับเพลิง)เป็นรถยนต์สําหรับ
ให้บริการประชาชน 

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสด็จ  จํานวน 25,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และ
บุคลากรศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร การซือหรือการจ้าง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอป่าโมก จํานวน 30,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธี
อําเภอป่าโมก

งานบริหารงานคลัง รวม 2,080,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,390,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,390,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 971,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 4  อัตรา ดังนี
  - ผู้อํานวยการกองคลัง
  - นักวิชาการคลัง
  - เจ้าพนักงานพัสดุ
  - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานงานส่วนตําบลเช่น เงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิที กพ.รับรอง เป็นต้น   
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับ
ตามระเบียบกําหนด 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ 

งบดําเนินงาน รวม 669,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 289,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และ
ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตัง
จาก อบต.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง และเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของราชการฯ 

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าใช้จ่ายในการติดตังโทรศัพท์ ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน 
และเครืองโทรศัพท์ภายใน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าเย็บหนังสือ 
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งตัว
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที อบต.มอบหมาย เข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกันภัย
ต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถ
เบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี ฯลฯ                 
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการทัวไป 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ   

โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพือนําไปใช้
เพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน ทีชํารุดเสียหายตาม
สภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษา เพือมิให้เกิดความ
เสียหายหรือทรุดโทรมมากกว่าเดิม เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น
รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ อาคารต่าง ๆ เครืองคอมพิวเตอร์ 
โต๊ะ ตู้ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/
 ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 58 

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เก้าอี ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง
 หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
 ค่าติดตัง เป็นต้น  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง 
หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
ค่าติดตัง เป็นต้น   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์
 ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บานเปิดสูง มือจับแบบบิด จํานวน 3 ตู้ 
สืบราคาตามท้องตลาด  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเพิมศักยภาพของ อป.พร./หน่วยกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม อป.พร.หรือหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
เช่น การฝึกอบรม การทบทวนหลักสูตรของ อป.พร.และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ตลอดจนค่าใช้สอย ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย และวัสดุในการปฏิบัติงานใน
กิจการของ อป.พร. ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,027,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,094,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,094,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 562,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลหรือบุคลากรทางการศึกษา และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน 3 อัตรา คือ ตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองการศึกษา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ และครู คศ.1 (ครู 
คศ.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จัดสรรให้ เดือนละ 19,920
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 239,040 บาท                  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับ
ตามระเบียบกําหนด 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 465,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง  ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง 
ทัวไป ของกองการศึกษาฯ 
 - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,600  บาท 
   จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 187,200 บาท
 - ผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 13,816 บาท กรมฯ จัดสรรให้
   เดือนละ 11,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 136,800 บาท
   อบต.ตังงบประมาณ สมทบ เดือนละ 2,416 บาท จํานวน 12 เดือน
   เป็นเงิน 29,000 บาท
 - ผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 9,400 บาท (กรมฯ จัดสรรให้)
   จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 112,800 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ สําหรับตําแหน่งผู้ดูแล
เด็กเล็ก ทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จัดสรรให้ เดือนละ
2,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 883,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่ 
อบต. เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ เป็นต้น ฯลฯ   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้กับพนักงานส่วนตําบล
พร้อมทังบุคคลในครอบครัวซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าใช้จ่ายในการติดตังโทรศัพท์ ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายในและ
เครืองโทรศัพท์ภายใน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งตัว
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างฯ ส.อบต. ผู้บริหาร หรือผู้ทีได้รับ
มอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบียประกันภัยต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการ  
พนักงานจ้างของ อบต. ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับรับรองและพิธีการ ดังนี 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาและวัฒนธรรมต่าง ๆ 
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือประชุมอืนๆ ทีจําเป็นในการบริหารงาน
ของ อบต. ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆในการเดินทาง
ไปราชการ ฯลฯ 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในโครงการฯ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและรอบ ๆ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพายทอง ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและร่มรืน 
ทําให้บรรยากาศน่าเรียนมากยิงขึน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน ทีชํารุดเสียหาย
ตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษา เพือมิให้เกิด
ความเสียหายหรือทรุดโทรมมากกว่าเดิม เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ อาคารต่าง ๆ เครืองคอมพิวเตอร์
 โต๊ะ ตู้ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ 
ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 58 

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เก้าอี ฯลฯ ซึงโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง 
หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
ค่าติดตัง เป็นต้น  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟ 
ลําโพงไมโครโฟน ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม จานรอง แก้วนํา นําดืม นํายาขัดห้องนํา ฯลฯ 
ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ 
จอบ เสียม เลือย ไม้ สี ตะปู ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายได้แก่ ชุดนักเรียน ชุดพละ 
ชุดผ้าไทย สําหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตามมติ
ทีประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เมือวันที 3 กรกฎาคม 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมดไป 
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น  

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการติดตังฉากกันห้อง (PVC) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง จํานวน 50,000 บาท
เพือติดตังฉากกันห้อง (PVC) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง 
ขนาดสูง 2.6 เมตร ยาว 8.10 เมตร

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,401,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 645,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 214,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 184,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.สายทองได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง)
จํานวน 280 วัน อัตรามือละ 20 บาท/คน 

ค่าวัสดุ รวม 430,300 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 430,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
  องค์การบริหารส่วนตําบลสายทองได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
  พายทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลป่าโมก 
  (วัดโบสถ์สายทอง) จํานวน 280 วัน อัตรามือละ 7.37 บาท/คน 
  จํานวน 68,100 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ    
  กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในพืนทีของ อบต.สายทอง
 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง โรงเรียนอนุบาลป่าโมก
  (วัดโบสถ์สายทอง) จํานวน 260 วัน อัตรามือละ 7.37 บาท/คน 
  จํานวน 362,200 บาท 
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งบเงินอุดหนุน รวม 756,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 756,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 756,000 บาท
-เพืออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ของโรงเรียนสังกัด
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในพืนทีของ
 อบต.สายทอง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง โรงเรียนอนุบาล
 ป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง) จํานวน 200 วัน อัตรามือละ 20 บาท/คน   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 52,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 22,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
ไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่คนและชุมชน ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 17,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทรายอะเบท และอืน ๆ
เกียวกับการป้องกันโรคและการสาธารณสุข ฯลฯ   

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านพายทอง จํานวน 15,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุการ
ป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก หรืองานด้าน
อืนๆ ทีเกียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสายทอง จํานวน 15,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุการป้องกัน
แก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก หรืองานด้านอืนๆ ที
เกียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 15,000 บาท
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จํานวน 5,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอป่าโมก จํานวน 10,000  บาท     
เพือใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 
ผู้ประสบสาธารณภัย  ของกิงกาชาดอําเภอป่าโมก 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,227,330 บาท
งบบุคลากร รวม 541,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 541,930 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 340,350 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1  อัตรา ดังนี
   - ผู้อํานวยการกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตาม
ระเบียบกําหนด 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 

งบดําเนินงาน รวม 1,619,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ 

ค่าใช้สอย รวม 935,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 610,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร    
 ค่าใช้จ่ายในการติดตังโทรศัพท์ ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน 
และเครืองโทรศัพท์ภายใน ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าซักฟอก ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาทํา  
สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซมต่อเติมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ 
จ้างเหมาบริการในกรณีบุคคลภายนอกรับจ้างทํางานอย่างใด 
อย่างหนึง ให้แก่ อบต. เช่น ซ่อมบํารุง/ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ค่าติดตังไฟฟ้าและซ่อมมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าดันท่อ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนในการส่งตัวพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
หรือผู้ที อบต.มอบหมาย เข้ารับการฝึกอบรมฯเป็นต้น ฯลฯ                   
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าเบียเลียงฯ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ  
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ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรังวัดทีดิน ในการดําเนินการรังทีดิน
แบ่งแยกทีดินทีเกียวข้องกับทีดินราชการหรือทีสาธารณประโยชน์ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน ทีชํารุดเสียหาย
ตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษา เพือมิให้เกิด
ความเสียหายหรือทรุดโทรมมากกว่าเดิม เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ อาคารต่าง ๆ ถนน สะพาน  
เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ เครืองปรับอากาศ ค่าซ่อมบํารุงระบบ
เครืองกรองนําดืมฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว1134 
ลว.9 มิ.ย. 58  

ค่าวัสดุ รวม 582,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เก้าอี ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูน
ซีเมนต์ จอบ เสียม เลือย ไม้ สี ตะปู ฯลฯ                     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเตา 
นํามันเครือง นํามันดีเซล นํามันเบนซิน ฯลฯ เพือใช้ในงานและ
ภารกิจของ อบต. เช่นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนรถยนต์ทีอยู่
ในความดูแลของกองช่าง เครืองจักรกลทีขอรับการสนับสนุน
จากอบจ. และหน่วยงานอืนของรัฐ เป็นต้น 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ได้แก่ ค่าเสือ กางเกง รองเท้าบูท 
ถุงมือ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ทีจําเป็นในการอํานวยความสะดวกความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สําหรับคนงานเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ฯลฯ 

วัสดุอืน จํานวน 307,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองกรองนําดืม เช่น ใส้กรองต่าง ๆ 
เกลือ อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ สําหรับเปลียนและบํารุงรักษา
เครืองกรองนําดืมประจําหมู่บ้าน
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งบลงทุน รวม 65,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองเจียร จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจียรไฟฟ้า จํานวน  1 ตัว
คุณลักษณะดังนี
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจานเจียร ไม่น้อยกว่า 4 นิว
 - กําลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 580 วัตต์

รถเข็นปูน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นปูน ชนิด 2 ล้อ จํานวน 2 คัน สืบราคาตาม
ท้องตลาด

ส่วานไฟฟ้า จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า ชนิด 3 หุน จํานวน 1 ตัว สืบราคาตาม
ท้องตลาด

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 57,900 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง จํานวน 57,900 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาสีภายใน ของอาคารสํานักงาน 
   อบต.สายทอง ขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 506 ตารางเมตร
   ตาม มอก 2321-2549
   

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,900,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ ลําโพง 
ไมโครโฟน ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 2,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกติดตังเครนไฮดรอริคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 2,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก
ติดตังเครนไฮดรอริคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า   
12 เมตร เครืองยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ  ขนาดกําลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จํานวน 1 คัน

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าโมก จํานวน 200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าโมก ในการสนับสนุน
งบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตําบลสายทอง 

วันทีพิมพ์ : 19/9/2559  10:35:10 หน้า : 16/20



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 372,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 372,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 372,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 372,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  
 ของ อบต. และค่าจ้างเหมาบริการเช่าทีทิงขยะมูลฝอย ตังแต่เดือน 
 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ฯลฯ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 316,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 286,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 286,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล เพือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เกียวกับการทําแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิน หรือด้านอืน ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0891.4/ว 856 ลว.12 มีนาคม 2553 ฯลฯ  

โครงการธรรมเพือผู้สูงวัยใจชืนบาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมเพือผู้สูงวัยในชืนบาน เพือให้ 
ผู้สูงอายุนําหลักธรรมไปพัฒนาแนวทางในการดํารงชีวิตประจําวัน 

โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิมให้ประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข 
สร้างรอยยิมให้ประชาชน (อําเภอเคลือนที หรือ จังหวัดเคลือนที)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557   

โครงการฝึกอบรมศักยภาพด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพสตรีและประชาชน
และการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมศักยภาพด้านอาชีพให้กับกลุ่ม
อาชีพสตรีและประชาชนและการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553

โครงการอบรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท
0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอป่าโมก จํานวน 30,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2560 กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ป่าโมกคัพ ครังที 9 การแข่งขันกีฬาพืนบ้านและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ปีงบประมาณ 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ 

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีลอยกระทง และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ 

โครงการประเพณีสงกรานต์และรดนําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสรงนําหลวงพ่อผอม  
และรดนําขอพรผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ 

โครงการสืบสานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ฟังธรรมจากพระเทศน์ 
(เดือนละครัง)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
ฟังธรรมจากพระเทศน์ (วันพระเดือนละครัง) และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในโครงการ ฯลฯ 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง จํานวน 10,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน "รําลึก
111 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง "
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 161,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 161,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในงานกีฬา
ต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาโครงการเสริมสร้างการออกกําลังกาย
ระดับอําเภอ และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ป่าโมก คัพ” ครังที 9 
ต้านยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 61,200 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 61,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์กีฬา ให้กับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,650
 บาท จํานวน  8 หมู่บ้าน 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมีป้องกันแมลง ปุ๋ย 
กระถางต้นไม้ อุปกรณ์จัดประดับและตกแต่งสวน ยากําจัดวัชพืช 
ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,932,600 บาท
งบกลาง รวม 5,932,600 บาท
งบกลาง รวม 5,932,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 79,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมพ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง 
โดยถือปฎิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.5/ว 9 ลว. 22 ม.ค. 57 หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท 
ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลว. 10 ก.ค. 57  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,419,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสายทอง จํานวน 451 คน ดังต่อไปนี
- ช่วงอายุ 60-69 ปี จํานวน 287 คน คนละ 600 บาท/เดือน
เป็นเงิน 2,066,400 บาท
- ช่วงอายุ 70-79 ปี จํานวน 171 คน คนละ 700 บาท/เดือน
เป็นเงิน 1,436,400 บาท
- ช่วงอายุ 80-89 ปี จํานวน 83 คน คนละ 800 บาท/เดือน
เป็นเงิน 796,800 บาท
- ช่วงอายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 10 คน คนละ 1,000 บาท/เดือน
เป็นเงิน 120,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 19/9/2559  10:35:10 หน้า : 19/20



เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,104,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสายทอง จํานวน 115 คน คนละ 800 บาท/เดือน 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยทีติดเชือ HIV  มีทีอยู่อาศัยในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง 

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย ในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน ให้ถือ
ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท0313.4/ว667 ลงวันที 12
มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 
3456 ลงวันท1ี9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.2/ว3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 60,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบล (สปสช.) จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือ  
มท 0891.3/ว1263 ลว.30 พฤษภาคม 2557 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จ/บํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิน
หักเงินจากประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนในอัตราร้อยละหนึง
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 34 ลว.19 ก.ย. 2557 และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.5/ว 35 ลว.19 ก.ย. 2557  

วันทีพิมพ์ : 19/9/2559  10:35:11 หน้า : 20/20


	IMG
	หน้าปก-60
	1
	13

