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จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

       บัดนี้ถงึเวลำทีค่ณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควออ้ม จะได้เสนอร่ำงขอ้บัญญัติ งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควออ้มอกีคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แควออ้มจงึขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถงึสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำร
ด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจำ่ยทัว่ไป

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 7,655,312.24 บำท
1.1.4 รำยกำรทีไ่ด้กนัเงินไว้แบบกอ่หนี้ผูกพนัและยงัไม่ได้เบิกจำ่ย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0 บำท

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 23,315,448.48 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 11,289,491.63 บำท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงีบประมาณ 2563 ณ วนัที ่10 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 19,176,226.24 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร 29,837.66

1.1.5 รำยกำรทีไ่ด้กนัเงินไว้โดยยงัไม่ได้กอ่หนี้ผูกพนั จ ำนวน 6 โครงกำร รวม 95,200.00 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 270,551.00

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 71.00

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 100,090.60

หมวดรำยได้จำกทรัพยสิ์น 167,644.07

หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป 7,791,357.00

(2) เงินอดุหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จ ำนวน 38,395.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00

หมวดภำษีจดัสรร 10,816,674.91

งบบุคลำกร จ ำนวน 6,889,487.00 บำท

(3) รำยจำ่ยจริง จ ำนวน 15,444,760.07 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง จ ำนวน 4,620,474.00 บำท

จ ำนวน 502,200.00 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 2,871,819.07 บำท

(7) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

   ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที ่10 สิงหำคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้

(4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงินอดุหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จ ำนวน 38,395.00 บำท
(5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงินสะสม จ ำนวน 1,733,900.00 บำท
(6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอดุหนุน จ ำนวน 560,780.00 บำท
งบรำยจำ่ยอื่น จ ำนวน 0.00 บำท
งบลงทุน
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รายรับจริง
ปี  2562

289,689.05

127,998.90

126,618.57

357,355.00

500.00

0.00

902,161.52

13,950,914.31

13,950,914.31

7,969,215.00

7,969,215.00

22,822,290.83

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ.อัมพวำ  จ.สมุทรสงครำม

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร 290,000.00 230,000.00

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 166,900.00 142,000.00

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 120,000.00 170,000.00

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 356,000.00 350,000.00

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 2,000.00 2,000.00

หมวดรำยได้จำกทุน 5,000.00 5,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 939,900.00 899,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

หมวดภำษีจัดสรร 14,412,100.00 13,851,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

14,412,100.00 13,851,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

รวม 23,352,000.00 23,492,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 8,000,000.00 8,742,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

8,000,000.00 8,742,000.00
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

งบกลำง 5,276,380.00 6,895,920.00 6,302,200.00

งบบุคลำกร 8,001,364.93 9,542,020.00 9,740,100.00

งบด ำเนินงำน 3,657,702.45 5,664,960.00 5,443,100.00

งบลงทุน 734,300.00 836,100.00 1,421,600.00

งบเงินอุดหนุน 551,000.00 413,000.00 585,000.00

18,220,747.38 23,352,000.00 23,492,000.00

18,220,747.38 23,352,000.00 23,492,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



องค์การบรหิารส่วนต าบลแควอ้อม
อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ส่วนที่ 2

ข้อบญัญตัิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
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งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 23,492,000

แผนงำนกำรพำณิชย์ 581,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงำนงบกลำง 6,302,200

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,136,200

แผนงำนกำรเกษตร 408,360

แผนงำนเคหะและชุมชน 2,145,000

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 98,000

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 410,000

แผนงำนกำรศึกษำ 2,223,400

แผนงำนสำธำรณสุข 820,480

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 110,000

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 9,048,960

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 208,400

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

ดา้นบริหารทัว่ไป

บันทึกหลักการและเหตผุล
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม

อ.อัมพวำ  จ.สมุทรสงครำม

ดา้น ยอดรวม
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5,856,960 0 7,158,960

2,225,520 0 2,225,520

3,631,440 0 4,933,440

1,525,000 10,000 1,890,000

385,000 0 540,000

590,000 10,000 670,000

225,000 0 355,000

325,000 0 325,000

7,381,960 10,000 9,048,960

100,000 90,000

100,000 90,000

0 18,400

0 18,400

100,000 108,400

    ค่ำครุภัณฑ์ 18,400

                              รวม 208,400

งบด าเนินงาน 190,000

    ค่ำใช้สอย 190,000

งบลงทุน 18,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย
รวมงบ

    ค่ำวัสดุ 130,000

    ค่ำสำธำรณูปโภค 0

                              รวม 1,657,000

งบด าเนินงาน 355,000

    ค่ำตอบแทน 155,000

    ค่ำใช้สอย 70,000

งบบุคลากร 1,302,000

    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,302,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม

อ.อัมพวำ  จ.สมุทรสงครำม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งาน

งานบริหารทัว่ไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบ
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424,740 340,560

424,740 340,560

130,000 647,100

65,000 25,000

65,000 352,600

0 209,500

0 60,000

0 256,000

0 5,500

0 250,500

0 425,000

0 425,000

554,740 1,668,660

งบ
435,480 435,480

435,480 435,480

225,000 225,000

175,000 175,000

50,000 50,000

160,000 160,000

160,000 160,000

820,480 820,480

    เงินอุดหนุน
                              รวม

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
งบด าเนินงาน
    ค่ำใช้สอย
    ค่ำวัสดุ
งบเงินอุดหนุน

                              รวม 2,223,400

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับสาธารณสุข รวม

    ค่ำทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 250,500

งบเงินอุดหนุน 425,000

    เงินอุดหนุน 425,000

    ค่ำสำธำรณูปโภค 60,000

งบลงทุน 256,000

    ค่ำครุภัณฑ์ 5,500

    ค่ำตอบแทน 90,000

    ค่ำใช้สอย 417,600

    ค่ำวัสดุ 209,500

งบบุคลากร 765,300

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 765,300

งบด าเนินงาน 777,100

แผนงานการศึกษา
งาน

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดบัก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา
รวม

งบ
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110,000 110,000

110,000 110,000

110,000 110,000

1,002,000 0

1,002,000 0

1,063,000 80,000

183,000 0

620,000 0

260,000 80,000

2,065,000 80,000

98,000 98,000

98,000 98,000

98,000 98,000

งบด าเนินงาน
    ค่ำใช้สอย
                              รวม

                              รวม 2,145,000

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งาน

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับสร้างความ
เขม้แขง็ของชมุชน

รวมงบ

    ค่ำตอบแทน 183,000

    ค่ำใช้สอย 620,000

    ค่ำวัสดุ 340,000

งบบุคลากร 1,002,000

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,002,000

งบด าเนินงาน 1,143,000

งบด าเนินงาน
    ค่ำใช้สอย
                              รวม

แผนงานเคหะและชมุชน
งาน

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชมุชน
งานไฟฟ้าถนน รวมงบ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์

รวม
งบ
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220,000 70,000 410,000

220,000 60,000 400,000

0 10,000 10,000

220,000 70,000 410,000

1,136,200 1,136,200

1,136,200 1,136,200

1,136,200 1,136,200

258,360 258,360

258,360 258,360

150,000 150,000

120,000 120,000

30,000 30,000

408,360 408,360

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
งบด าเนินงาน
    ค่ำใช้สอย
    ค่ำวัสดุ
                              รวม

งบลงทุน
    ค่ำทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
                              รวม

แผนงานการเกษตร
งาน

งานส่งเสริม
การเกษตร รวม

งบ

    ค่ำวัสดุ 0

                              รวม 120,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวม

งบ

รวมงบ

งบด าเนินงาน 120,000

    ค่ำใช้สอย 120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
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120,000 120,000

120,000 120,000

450,000 450,000

450,000 450,000

11,000 11,000

11,000 11,000

581,000 581,000

6,302,200 6,302,200

6,302,200 6,302,200

6,302,200 6,302,200

    งบกลำง
                              รวม

แผนงานงบกลาง
งาน

งบกลาง รวม
งบ

งบกลาง

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
งบด าเนินงาน
    ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
    ค่ำครุภัณฑ์
                              รวม

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งานกิจการประปา รวม
งบ

งบบุคลากร
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ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงำนงบกลำง 6,302,200

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 23,492,000

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,136,200

แผนงำนกำรเกษตร 408,360

แผนงำนกำรพำณิชย์ 581,000

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 98,000

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 410,000

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงำนสำธำรณสุข 820,480

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 110,000

แผนงำนเคหะและชุมชน 2,145,000

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 208,400

ดา้นบริการชมุชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ 2,223,400

แผนงาน ยอดรวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 9,048,960

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นจ ำนวนรวมทัง้ส้ิน 23,492,000 บำท
ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
เป็นจ ำนวนรวมทัง้ส้ิน 23,492,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่ำ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
อ.อัมพวา  จ.สมทุรสงคราม

               โดยทีเ่ป็นกำรสมควรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที ่7) พ.ศ.
2562 มำตรำ 87 จึงตรำข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม และโดย
อนุมัติของนำยอ ำเภออัมพวำ
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(ลงนำม)..................................................

(นำยยุทธนำ  โพธิวิหค)

      ต ำแหน่ง   นำยอ ำเภออัมพวำ

(นำยดนัย  ขจรผล)

ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อนุมัติ

(ลงนำม)..................................................

ประกำศ ณ วันที ่......................................................................

ข้อ 6. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อมปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ข้อ 7. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อมมีหน้ำทีรั่กษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัตินี้

ข้อ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทัง้ส้ิน 0 บำท



ปี 2561 ปี 2562

0.00 0.00 100.00

133,392.75 217,748.25 -100.00

41,128.00 42,597.80 -100.00

28,349.00 29,343.00 0.00

202,869.75 289,689.05

591.70 649.90 14.29

1,501.00 2,228.00 0.00

89,310.00 80,710.00 -11.11

3,800.00 3,000.00 0.00

420.00 230.00 0.00

500.00 15,645.00 -50.00

3,800.00 2,300.00 0.00

0.00 0.00 0.00

21,536.00 1,496.00 -52.38 12

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข 1,000.00 0.00 % 0

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 13,280.00 21,000.00 % 10,000.00

     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 10.00 20,000.00 % 10,000.00

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 3,800.00 3,800.00 % 3,800.00

     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้ง
สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร 1,000.00 6,000.00 % 6,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 90.00 400.00 % 400.00

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 861.00 3,000.00 % 3,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 90,000.00 % 80,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 368.60 700.00 % 800.00

     ภำษีป้ำย 27,176.00 30,000.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 190,237.94 290,000.00 230,000.00

     ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น 124,432.64 220,000.00 % 0.00

     ภำษีบ ำรุงท้องที่ 38,629.30 40,000.00 % 0.00

หมวดภาษีอากร
     ภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง 0.00 0.00 % 200,000.00

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

รายงานประมาณการรายรับ

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง 

(%)

ปี 2564

อ ำเภอ อัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม



ปี 2561 ปี 2562

4,500.00 5,000.00 0.00

9,900.00 9,880.00 0.00

5,000.00 6,000.00 66.67

300.00 260.00 200.00

0.00 600.00 0.00

141,158.70 127,998.90

118,927.73 126,618.57 41.67

118,927.73 126,618.57

356,280.00 357,355.00 -1.69

200.00 0.00 0.00

356,480.00 357,355.00

0.00 0.00 0.00

12.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,200.00 500.00 0.00

1,212.00 500.00
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ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 110.00 2,000.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 72,229.07 2,000.00 2,000.00

     เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ 19.07 0.00

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 356,705.00 356,000.00 350,000.00

% 0.00

     ค่ำขำยแบบแปลน 70,500.00 0.00 % 0.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
     ค่ำจ ำหน่ำยเศษของ 1,600.00 0.00 % 0.00

     รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 356,705.00 356,000.00 % 350,000.00

     รำยได้จำกสำธำรณูปโภคอื่น ๆ 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 88,428.23 120,000.00 170,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
     ดอกเบีย้ 88,428.23 120,000.00 % 170,000.00

     ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 33,409.60 166,900.00 142,000.00

     ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือ
สถำนทีส่ะสมอำหำรในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 
200 ตำรำงเมตร

5,400.00 6,000.00 % 10,000.00

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 100.00 1,000.00 % 3,000.00

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูล
ฝอย 4,500.00 5,000.00 % 5,000.00

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ 3,000.00 10,000.00 % 10,000.00



ปี 2561 ปี 2562

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

239,649.88 239,710.22 -16.67

9,979,196.42 10,140,984.58 -0.80

1,148,297.50 1,048,794.59 -25.93

43,511.35 16,881.55 -60.00

0.00 0.00 0.00

1,849,686.64 1,984,473.16 0.00

14,058.40 15,292.87 0.00

14,456.08 17,537.34 0.00

403,383.00 487,240.00 -8.33

10.00 0.00 -100.00

13,692,249.27 13,950,914.31

7,510,892.00 7,969,215.00 9.28

7,510,892.00 7,969,215.00

22,023,789.45 22,822,290.83 14
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง 
(%)

ปี 2564

รวมทุกหมวด 21,574,139.58 23,352,000.00 23,492,000.00

     เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำทีแ่ละภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 7,363,488.00 8,000,000.00 % 8,742,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 7,363,488.00 8,000,000.00 8,742,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,469,641.74 14,412,100.00 13,851,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำม
ประมวลกฎหมำยทีดิ่น 664,238.00 600,000.00 % 550,000.00

     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 0.00 100.00 % 0.00

     ค่ำภำคหลวงแร่ 16,944.44 14,000.00 % 14,000.00

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 15,121.16 17,000.00 % 17,000.00

     ภำษีสุรำ 483,742.73 0.00 % 0.00

     ภำษีสรรพสำมิต 1,165,763.10 2,000,000.00 % 2,000,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 1,045,838.97 1,350,000.00 % 1,000,000.00

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 45,728.25 50,000.00 % 20,000.00

     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 290,773.61 300,000.00 % 250,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 9,741,491.48 10,081,000.00 % 10,000,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 5,000.00 5,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดรายไดจ้ากทุน
     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 0.00 5,000.00 % 5,000.00
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 3,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร
ในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตำรำงเมตร

10,000 บำท

  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 10,000 บำท

  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 10,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 10,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 3,800 บำท

  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 400 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 80,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนทีจ่ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร

6,000 บำท

  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 3,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 142,000 บาท
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 800 บำท

  ประมำณกำรตำมรำยชื่อผู้อยู่ในข่ำยเสียภำษี
ภำษีป้ำย 30,000 บำท
  ประมำณกำรตำมรำยชื่อผู้อยู่ในข่ำยเสียภำษี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม  อ.อัมพวำ  จ.สมุทรสงครำม

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 230,000 บาท

ภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง 200,000 บำท

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 23,492,000   บาท  แยกเป็น
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รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

   ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 8,742,000 บาท

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจ
ถ่ำยโอนเลือกท ำ

8,742,000 บำท

  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยทีดิ่น 550,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำภำคหลวงแร่ 14,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 17,000 บำท

  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ภำษีสรรพสำมิต 2,000,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 1,000,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 20,000 บำท

  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 10,000,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดภาษีจัดสรร 13,851,000 บาท
ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 250,000 บำท

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 5,000 บำท
 ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดรายไดจ้ากทุน 5,000 บาท

รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 350,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 2,000 บาท

ดอกเบีย้ 170,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 350,000 บาท

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 170,000 บาท



ปี 2561 ปี 2562

514,080 514,080 0 %

42,120 42,120 0 %

42,120 42,120 0 %

86,400 86,400 0 %

1,454,400 1,408,180 0 %

2,139,120 2,092,900

1,958,040 2,081,100 9.55 %

84,000 84,000 0 %

168,000 168,000 0 %

151,250 162,420 -100 %

8,170 0 0 %

948,790 949,080 3.05 %

49,000 48,000 0 %

3,367,250 3,492,600

5,506,370 5,585,500 17

รายจ่ายจริง ประมาณการรายการ

86,400

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,469,310 1,540,800

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 514,080

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม  อ ำเภออัมพวำ    จังหวัดสมุทรสงครำม

ปี 2564

งานบริหารทัว่ไป
งบบุคลากร

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 42,120

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 42,120

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 61,980 48,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,379,165 3,573,980

เงินเพิม่ต่ำง ๆของลูกจ้ำงประจ ำ 16,870 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,223,160 978,720

เงินเดือนพนักงำน 1,696,607 2,120,300

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 90,999 84,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,154,030 2,225,520

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

86,400

เงินประจ ำต ำแหน่ง 146,999 168,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 142,550 174,960

รวมงบบุคลากร 5,533,195 5,799,500 5,856,960

42,120

42,120

514,080

84,000

2,322,840

2,225,520

1,540,800

86,400

3,631,440

48,000

1,008,600

0

0

168,000



ปี 2561 ปี 2562

118,800 60,000 0 %

0 0 0 %

162,000 147,500 -23.33 %

9,330 12,100 150 %

290,130 219,600

54,905 0 0 %

0 127,298 -23.08 %

0 0 0 %

0 35,090 -25 %

9,230 10,185 -50 %

79,126 169,281 0 %

0 0 -67.85 %

0 0 0 %
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รายการ ปี 2560

ค่ำเช่ำบ้ำน 144,000 300,000

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

94,520 100,000

งบด าเนินงาน

รายจ่ายจริง

โครงกำรเพิม่ศักยภำพบุคลำกรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล

64,089 62,210

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยและกำร
เลือกต้ัง

0 20,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 47,055 100,000

ประมาณการ

10,000

100,000

0

385,000

50,000

20,000

20,000

100,000

15,000

30,00040,000

30,000

130,000

10,000

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

230,000

5,000

100,000

ค่ำบอกรับวำรสำรส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ 0

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 7,135

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0

ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 0

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 416,212 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 9,730 20,000

รวมค่าตอบแทน 248,250 425,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000



ปี 2561 ปี 2562

0 0 0 %

0 9,592 100 %

800 800 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

171,050.1 95,544.72 -20 %

315,111.1 447,790.72

139,256 49,367 0 %

46,692 76,039 -73.33 %

1,049 4,553 0 %

0 5,800 0 %

0 10,500 -60 %

41,242.9 46,090.6 -50 %

0 0 0 %

0 0 0 % 19

รายการ

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนและประชำชน
เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร  พ.ศ.2540

3,250 5,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 0 0

ปี 2560

รวมค่าใชส้อย 912,732.05 507,210

ค่าวัสดุ

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนและประชำชน
เกี่ยวกับกฎหมำยจัดต้ังและกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 5,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 36,524.05 100,000

ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธี 800 5,000

โครงกำรเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ "องค์พ่อหลวง " 
ของปวงชนชำวไทย เสด็จสู่สวรรคำลัย ผองท้องถิ่น
ไทยน้อมล ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณตรำบนิรันดร์

337,667 0

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,163.6 100,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,558 20,000

วัสดุก่อสร้ำง 600 0

วัสดุส ำนักงำน 121,235.35 50,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 22,228 75,000

วัสดุกำรเกษตร 6,400 0

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

0

20,000

20,000

50,000

590,000

5,000

0

50,000

20,000

80,000

5,000

0

5,000

200,000

5,000

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ



ปี 2561 ปี 2562

43,000 52,090 0 %

0 0 -100 %

9,924 3,600 0 %

281,163.9 248,039.6

241,235.04 219,220.14 -16.67 %

3,694.71 2,927.52 0 %

5,456 2,443 0 %

33,619.4 31,971.6 -16.67 %

284,005.15 256,562.26

1,170,410.15 1,171,992.58

                 -               146,500 0 %

                 -                      -   -100 %

           57,900 0 -100 %

57,900 146,500

57,900 146,500

0 0 0 %

0 0

0 0

6,734,680.15 6,903,992.58
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วัสดุอื่น 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 259,407.95 410,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 66,223 50,000

วัสดุสนำม 0 50,000

รายการ

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 31,447.3 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 311,267.28 385,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 3,983.61 5,000

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 4,630 20,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 271,206.37 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,700 255,930

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                5,500             49,500 

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่                    -             149,500 

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน              38,200             56,930 

รวมงบด าเนินงาน 1,731,657.28 1,727,210

งบลงทุน

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000 0

รวมงบลงทุน 43,700 255,930

งบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทัว่ไป 7,328,552.28 7,782,640 7,381,960

0

50,000

20,000

5,000

250,000

225,000

10,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

0

1,525,000

325,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0



ปี 2561 ปี 2562

0 1,250 -50 %

0 1,250 -50 %

0 1,250 -50 %

0 1,250 -50 %

635,100 724,526.93 49.5 %

0 0 0 %

42,000 42,000 0 %

102,758 143,520 0.56 %

15,949 15,900 -2.53 %

795,807 925,946.93

795,807 925,946.93

21

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

2,600 20,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ

รายจ่ายจริงรายการ

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 2,600 20,000

งานบริหารงานคลัง

รวมค่าใชส้อย 2,600 20,000

รวมงบด าเนินงาน 2,600 20,000

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0 10,260

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 735,365 937,220

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 149,160

เงินเดือนพนักงำน 689,480 735,800

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 3,885 0

รวมงบบุคลากร 735,365 937,220

ประมาณการ

10,000

10,000

10,000

1,302,000

10,000

150,000

42,000

0

1,100,000

1,302,000

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรประชำคมและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

10,000



ปี 2561 ปี 2562

0 0 0 %

0 0 0 %

20,500 66,016 0 %

20,500 66,016

0 0 0 %

48,646 46,592 138.1 %

          139,083 148,500 -100 %

0 0 0 %

187,729 195,092

16,000 62,422.1 0 %

0 0 0 %

16,000 62,422.1

224,229 323,530.1

22

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 120,000

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0 30,000

งบด าเนินงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2560

รายการ

โครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 64,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 20,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 60,547 21,000

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 79,829 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รวมค่าตอบแทน 36,000 155,000

ค่าใชส้อย

รวมค่าวัสดุ 0 130,000

รวมงบด าเนินงาน 176,376 390,000

วัสดุส ำนักงำน 0 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 50,000

รวมค่าใชส้อย 140,376 105,000

ค่าวัสดุ

50,000

0

155,000

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

50,000

80,000

70,000

20,000

0

355,000

130,000

120,000

5,000

30,000

ประมาณการ



ปี 2561 ปี 2562

13,910 0 -100 %

           43,500 0 -100 %

57,410 0

57,410 0

1,077,446 1,249,477.03

7,812,126.15 8,154,719.61

23

รวมงานบริหารงานคลัง 952,741 1,350,590

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 8,283,893.28 9,153,230

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,000 23,370

รวมงบลงทุน 41,000 23,370

ปี 2560 ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 41,000 8,900

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 0 14,470

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ปี 2564ยอดตา่ง 
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0

0

9,048,960

1,657,000

0

0

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

 

9,280 8,800 300 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

9,280 8,800

9,280 8,800 24

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV ของ อบต.แควอ้อม

0 100,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 100,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมค่าใชส้อย 0 100,000

รวมงบด าเนินงาน 0 100,000

รวมค่าใชส้อย 6,800 60,000

รวมงบด าเนินงาน 6,800 60,000

ครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 0 10,000

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดองและสมำฉันท์ของคนในชำติ

0 10,000

โครงกำรถนนปลอดภัย (จุดบริกำรประชำชนวัน
สงกรำนต์ ,วันปีใหม)่

6,800 10,000

โครงกำรสนับสนุนกิจกรรม อปพร. 0 30,000

40,000

90,000

90,000

10,000

10,000

30,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

100,000

100,000

100,000

100,000

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

0 0 100 %

0 0

0 0

9,280 8,800

9,280 8,800

25

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 6,800 60,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,800 160,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

18,400

208,400

108,400

18,400

18,400

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

256,320 462,960 -22.7 %

0 24,500 0 %

256,320 487,460

256,320 487,460

0 0 0 %

0 26,000 0 %

19,500 22,000 0 %

19,500 48,000

0 0 0 %

0 9,082 0 %

0 0 0 %

6,000 8,083 0 %

6,000 17,165 26

246,360 537,120

เงินเดือนพนักงำน 246,360 495,120

เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 42,000

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 246,360

รวมงบบุคลากร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 6,460 30,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 0 60,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

30,000

5,000

0

0

65,000

รวมค่าใชส้อย 59,014 65,000

0

537,120

65,000

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 0

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 52,554

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 26,000

รวมค่าตอบแทน 26,000

424,740

424,740

42,000

382,740

30,000

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

65,000

0

60,000

5,000

30,000

5,000



ปี 2561 ปี 2562

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

25,500 65,165

0 0 -100 %

0 0

0 0

281,820 552,625

27

ปี 2560

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 104,087.4 0

วัสดุกำรศึกษำ 22,100 0

วัสดุส ำนักงำน 0 5,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,092 0

ค่าวัสดุ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,500

รวมงบลงทุน 0 5,500

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 0 5,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 131,279.4 5,000

รวมงบด าเนินงาน 216,293.4 135,000

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 462,653.4 677,620 554,740

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

130,000

0

ปี 2563 ยอดตา่ง รายการ



ปี 2561 ปี 2562

0 0 105.7 %
0 0 140 %

0 0

0 0

0 0 -16.67 %

0 0

71,600 0 0 %

0 84,000 0 %

           96,870             151,305 -2.45 %

168,470 235,425

0 10,224 11.11 %

4,200 21,160 0 %

108,253.2 56,878.8 -2.54 %
0 9,400 21.21 %

18,240 0 11.11 %

0 0 150 %

130,693.2 97,662.8

28

รายจ่ายจริง

เงินเดือนพนักงำน 0 145,140
เงินวิทยฐำนะ 0 17,500

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ปี 2560

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 30,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 162,640

รวมงบบุคลากร 0 162,640

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 0 18,000

รวมค่าใชส้อย 46,960 358,750

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 108,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

46,960           250,750 

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 16,500

วัสดุกำรศึกษำ 0 13,500

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 15,000

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 0 138,000

วัสดุอื่น 0 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 203,000

20,000
134,500

15,000

ปี 2564
ประมาณการ

ปี 2563 ยอดตา่ง 

340,560

340,560

42,000
298,560

          244,600 

108,000

0

25,000

25,000

20,000

352,600

209,500

5,000

15,000

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

0 34,180 25 %

0 0 -100 %

0 8,988 -33.33 %

0 43,168

299,163.2 376,255.8

8,690 4,800 0 %

3,300 0 0 %

0 0 100 %

11,990 4,800

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0

11,990 4,800

29

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 0 3,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0 15,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 0 40,000

0 225,000ครุภัณฑ์อื่น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 58,000

รวมงบด าเนินงาน 46,960 649,750

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0 120,000

รวมงบลงทุน 0 345,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 0 120,000

อำคำรต่ำง ๆ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 225,000

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

0

250,500

647,100

60,000

10,000

0

50,000

0

0

5,500

5,500

256,000

250,500

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

395,000 0 0 %

0             225,000 0 %

0 166,000 6.38 %

395,000 391,000

395,000 391,000

706,153.2 772,055.8

987,973.2 1,324,680.8

30

อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ใน
เขตพืน้ที่

0 188,000

รวมเงินอุดหนุน 391,000 413,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์) 0           225,000 

ปี 2560 ปี 2563
รายจ่ายจริง

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 391,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

ประมาณการ

425,000

200,000

          225,000 

รวมแผนงานการศึกษา 900,613.4 2,248,010

รวมงบเงินอุดหนุน 391,000 413,000

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 437,960 1,570,390

ยอดตา่ง ปี 2564

0

2,223,400

1,668,660

425,000

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

0 0 2,158.7
8

%

0 0 0 %

0 0

0 0

27,000 0 0 %

59,027.6 0 -100 %

6,431 7,805.8 0 %

0 53,059 -16.67 %

0 0 -25 %

0 0 100 %

0 0 -25 %

31

รายจ่ายจริง

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร

แผนงานสาธารณสุข
ปี 2560

รวมงบบุคลากร 0 59,420

งบด าเนินงาน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 42,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 59,420

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน 0 17,420

โครงกำรกิจกรรม Big Cleaning Day 0 20,000

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำของ 
อบต.แควอ้อม

0 60,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจำกยุงลำย
โรคไข้เลือดออก

128,265.7 20,000

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

โครงกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทำงตำม
หลักกำร 3Rs

0 40,000

โครงกำรเพิม่พืน้ทีสี่เขียวในพืน้ทีต่ ำบลแควอ้อม 0 20,000

โครงกำรรณรงค์ลดกำรท ำลำยคุณภำพอำกำศ 0 5,000

435,480

42,000

393,480

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564
ประมาณการ

50,000

20,000

0

0

30,000

10,000

15,000

435,480

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

0 0 200 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 200 %

43,948.3 0 0 %

136,406.9 60,864.8

27,100 0 -33.33 %

27,100 0

163,506.9 60,864.8

0 0 -100 %

0 0

0 0

32

รายจ่ายจริง

โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต กำรบริโภคและกำร
บริกำรทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

0 5,000

โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้น้ ำและกำรจัดกำร
น้ ำในครัวเรือน/ชุมชนอย่ำงยั่งยืน

0 5,000

โครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ

0 5,000

ปี 2560 ปี 2563

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 75,000

รวมค่าวัสดุ 0 75,000

รวมค่าใชส้อย 128,265.7 185,000

ค่าวัสดุ

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรดูแลรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่

0 5,000

โครงกำรหมู่บ้ำน/ชุมชนไร้ขยะ 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 59,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,000

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร

รวมงบด าเนินงาน 128,265.7 260,000

งบลงทุน

รวมงบลงทุน 0 59,000

175,000

0

15,000

ประมาณการ

10,000

10,000

15,000

50,000

50,000

ยอดตา่ง ปี 2564

0

0

225,000

0

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

0 160,000 0 %

0 160,000

0 160,000

163,506.9 220,864.8

160,000 0 0 %

160,000 0

160,000 0

160,000 0

323,506.9 220,864.8
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รวมเงินอุดหนุน 0 160,000

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ในพืน้ที่
ต ำบลแควอ้อม

0           160,000 

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

งบเงินอุดหนุน
ปี 2560

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 0 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 160,000

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 128,265.7 538,420

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 128,265.7 538,420

รวมเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

          160,000 

160,000

160,000

820,480

820,480

0

0

0

0

รายการ



.

ปี 2561 ปี 2562

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

0 0

34

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

รายการ
ปี 2560 ปี 2563

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนทุนกำรศึกษำ 
ส ำหรับนักศึกษำและนักเรียน

0 0

รวมค่าใชส้อย 0 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 20,000 0

รวมงบด าเนินงาน 0 0

งบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 0

ยอดตา่ง ปี 2564

0

110,000

110,000

50,000

110,000

110,000

0

0

60,000



ปี 2561 ปี 2562

0 339,498 5.44 %

0 24,500 0 %

176,616 246,000 19.27 %

22,650 33,420 29.03 %

199,266 643,418

199,266 643,418

0 0 100 %

0 0 0 %

0 23,000 0 %

0 5,170 100 %

0 28,170

35

รายจ่ายจริง

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

รายการ
ปี 2560

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 177,940 913,200

รวมงบบุคลากร 177,940 913,200

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 251,520

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 27,900

เงินเดือนพนักงำน 50,940 591,780

เงินประจ ำต ำแหน่ง 7,000 42,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 0 108,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 19,470 20,000

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน 19,470 133,000

5,000

30,000

1,002,000

1,002,000

ปี 2564

183,000

ปี 2563 ยอดตา่ง 

40,000

108,000

ประมาณการ

36,000

300,000

42,000

624,000



ปี 2561 ปี 2562

0 0 0 %

0 18,827 0 %

0 0 -100 %

241,900 404,530 0 %

241,900 423,357

0 0 0 %

0 0 0 %

13,403 65,494 15.38 %

0 0 0 %

0 0 0 %

13,403 65,494

255,303 517,021

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 187,000 0 %

0 0 -100 %

0 187,000 36

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทีย่วส ำคัญในต ำบล
แควอ้อม

0 30,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 160,650 490,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 50,000

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 14,383 80,000
ค่าใชส้อย

ปี 2560
รายการ รายจ่ายจริง

วัสดุก่อสร้ำง 16,983 130,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 30,000

วัสดุส ำนักงำน 0 30,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 36,117 0

รวมค่าใชส้อย 175,033 650,000

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์กำรเกษตร              19,000 

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 0 11,480

รวมงบด าเนินงาน 332,913 1,023,000

งบลงทุน

วัสดุอื่น 85,310 50,000

รวมค่าวัสดุ 138,410 240,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 185,480

0ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 118000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 0 0

80,000

0

0

0

56,000

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

ประมาณการ

0

260,000

50,000

30,000

150,000

1,063,000

620,000

490,000

0

50,000

0

30,000

0



ปี 2561 ปี 2562

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0

0 187,000

454,569 1,347,439

0 0 60 %

0 0

0 0

0 0 -100 %

0             172,000 0 %

0 172,000

0 172,000 37

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค 0 51,000

อำคำรต่ำง ๆ 0 350,000

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
ปี 2560 ปี 2563

รายการ รายจ่ายจริง

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 529,853 2,566,680

งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0 445,000

รวมงบลงทุน 19,000 630,480

ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำซ่ึงเกี่ยวกับส่ิงก่อสร้ำง หรือเพือ่ให้ได้มำ
ซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

0 20,000

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนทีจ่่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภำยนอกเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

0 24,000

รวมงบด าเนินงาน 0 50,000

งบลงทุน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 50,000

งบด าเนินงาน
ค่าวัสดุ

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0 206,000

รวมงบลงทุน 0 206,000

0 0ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำติดต้ังระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นกำรติดต้ังคร้ัง
แรกในอำคำรหรือสถำนทีร่ำชกำรพร้อมกำรก่อสร้ำงหรือ
ภำยหลังกำรก่อสร้ำง

0 206,000 0

80,000

80,000

80,000

0

0

0

0

0

2,065,000

0

0

0

0

ยอดตา่ง ปี 2564

ประมาณการ



ปี 2561 ปี 2562

12,194.04 0 0 %

12,194.04 0

12,194.04 0

12,194.04 172,000

472,000 480,000 -100 %

472,000 480,000

35,000 10,500 0 %

35,000 10,500

507,000 490,500

192,000 0 0 %

192,000 0

192,000 0

699,000 490,500

1,165,763.04 2,009,939 38

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 249,415.64 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 249,415.64 256,000

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 249,415.64 0

รวมเงินอุดหนุน 249,415.64 0

3,322,680

ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 98,600 0

รวมค่าใชส้อย 380,500 500,000

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 380,500 500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 98,600 0

รวมงบด าเนินงาน 479,100 500,000

รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 479,100 500,000

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 1,258,368.64

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

80,000

0

0

0

0

0

0

2,145,000

0

0

0

0

0

0



ปี 2561 ปี 2562

0 71,625 -10.09 %

0 71,625

0 71,625

0 0 0 %

0 0

0 0

0 71,625

0 0 -100 %

0 0

0 0

0 0

0 71,625 39

ปี 2560

รวมค่าใชส้อย 55,565.8 109,000

รวมงบด าเนินงาน 55,565.8 109,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

55,565.8 109,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 75,565.8 109,000

เงินอุดหนุนเอกชน 20,000 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 0 30,000

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 30,000

รายจ่ายอ่ืน
รำยจ่ำยอื่น 0 30,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน
งบรายจ่ายอ่ืน

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 75,565.8 139,000 98,000

0

0

0

0

0

98,000

98,000

98,000

0

ปี 2563 ยอดตา่ง 
(%)

ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0

98,000

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

20,100 78,100 0 %

43,315 48,055.3 0 %

0 0 40 %

0 0 0 %

63,415 126,155.3

63,415 126,155.3

0 0 0 %

0 0

0 0

63,415 126,155.3

40

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบด าเนินงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ปี 2560 ปี 2563

รวมค่าใชส้อย 46,330 200,000

รวมงบด าเนินงาน 46,330 200,000

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 
ฯ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

0 50,000

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรำชินี 0 50,000

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว

0 100,000

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหำมหำรำชินี 46,330 0

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 96,330 200,000

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 50,000 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

0

100,000

220,000

220,000

50,000

70,000

220,000

0

0

0

ยอดตา่ง 
(%)

ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการรายการ



ปี 2561 ปี 2562

35,000 36,651.85 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

35,000 36,651.85

0 0 0 %

0 0

35,000 36,651.85

35,000 36,651.85

0 0 300 %

0 38,382 100 %

41

โครงกำรจัดกำรแข่งขันเรือยำวประเพณี 0 10,000

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบลต้ำนยำเสพติด 0 20,000

โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 47,037 50,000

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 47,037 90,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 47,037 90,000

วัสดุกีฬำ 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 10,000

รวมค่าใชส้อย 47,037 80,000

ค่าวัสดุ

โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์และวัน
ผู้สูงอำยุ

41,460 0

โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในวันส ำคัญ
ทำงพระพุทธศำสนำ

13600 5,000

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน

50,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง 

(%)

ปี 2564

20,000

10,000

10,000

60,000

0

10,000

70,000

70,000

80,000

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

0 0 0 %

10,000 10,000 0 %

10,000 48,382

10,000 48,382

10,000 48,382

108,415 211,189.15

42

ปี 2560 ปี 2563

ประมาณการ

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 74,060 25,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 217,427 315,000

รวมค่าใชส้อย 74,060 25,000

รวมงบด าเนินงาน 74,060 25,000

โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทงกำบกล้วย 9,000 10,000

โครงกำรจัดกิจกรรมท ำบุญพลับพลำทีป่ระทับ
สมเด็จพระเจ้ำพีน่ำงฯ

10,000 10,000

120,000

ยอดตา่ง 
(%)

รายจ่ายจริง

410,000

120,000

ปี 2564

120,000

10,000

10,000

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

0 0 100 %

0 0 100 %

       1,490,500             224,000 0 %

0 0 -100 %

1,490,500 224,000

1,490,500 224,000

1,490,500 224,000

1,490,500 224,000
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ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค            680,000 0

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

ค่ำติดต้ังระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นกำรติดต้ังคร้ัง
แรกในอำคำรหรือสถำนทีร่ำชกำรพร้อมกำรก่อสร้ำงหรือ
ภำยหลังกำรก่อสร้ำง

0 0

งบลงทุน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 680,000 501,100

รวมงบลงทุน 680,000 501,100

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 680,000 501,100

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 680,000 501,100

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 0           501,100 

          951,000 

0

1,136,200

1,136,200

1,136,200

1,136,200

0

00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

          185,200 

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

210,650 239,040 3.91 %

210,650 239,040

210,650 239,040

0 0 0 %

83,868.52 0 0 %

83,868.52 0

0 0 0 %

0 0

83,868.52 0

294,518.52 239,040

294,518.52 239,040
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แผนงานการเกษตร
ปี 2560

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 248,640

รวมงบบุคลากร 0 248,640

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 248,640

งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร

รวมค่าใชส้อย 22,560 120,000

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทำง
กำรเกษตรต ำบลแควอ้อม

0 80,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 22,560 40,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 22,560 398,640

รวมแผนงานการเกษตร 22,560 398,640

รวมค่าวัสดุ 0 30,000

รวมงบด าเนินงาน 22,560 150,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกำรเกษตร 0 30,000 30,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

408,360

408,360

150,000

30,000

120,000

80,000

40,000

258,360

258,360

258,360

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

99,000 108,000 0 %

11,000 12,000 0 %

110,000 120,000

110,000 120,000

500 0 0 %

500 0

440,327.89 359,509.02 0 %

440,327.89 359,509.02

440,827.89 359,509.02

0 0 100 %

0 0

0 0

550,827.89 479,509.02

550,827.89 479,509.02 45

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 108,000

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0 12,000

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รวมค่าใชส้อย 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 120,000

รวมงบบุคลากร 0 120,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 372,157.84 450,000

รวมงบด าเนินงาน 372,157.84 450,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 372,157.84 450,000

รวมงานกิจการประปา 372,157.84 570,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 372,157.84 570,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

ครุภัณฑ์กำรเกษตร 0 0

581,000

581,000

11,000

11,000

11,000

450,000

450,000

450,000

108,000

0

120,000

12,000

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0

120,000

รายการ



ปี 2561 ปี 2562

76,416 82,968 0 %

3,740,900 4,043,100 5.51 %

665,600 762,400 4.54 %

96,000 94,000 38.95 %

0 0 -7.99 %

150,000 0 0 %

0 150,000 0 %

0 3,512 0 %

137,910 140,400 -3.92 %

4,866,826 5,276,380

4,866,826 5,276,380

4,866,826 5,276,380

4,866,826 5,276,380

17,609,736.7 18,220,747.38
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ปี 2560 ปี 2563

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 60,511 100,000

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 3,784,000 4,394,400

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบล 0 150,000

เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนของส ำนักงำน
ประกันสังคม

0 50,000

ส ำรองจ่ำย 0 199,000

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 155,501 0

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 664,000 864,000

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 87,000 95,000

23,492,000

6,302,200

6,302,200

6,302,200

6,302,200

147,500

รวมแผนงานงบกลาง 4,882,370 6,005,920

รวมทุกแผนงาน 16,848,021.66 23,352,000

รวมงบกลาง 4,882,370 6,005,920

รวมงบกลาง 4,882,370 6,005,920

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
 (กบท.)

131,358 153,520

รวมงบกลาง 4,882,370 6,005,920

4,636,400

100,000

50,000

150,000

0

183,100

132,000

903,200

ยอดตา่ง ปี 2564

รายจ่ายจริง ประมาณการรายการ



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภอ อัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,540,800 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก ่ประธำนสภำ อบต. 1 คน รองประธำน 
สภำ อบต.1 คน สมำชิกสภำ อบต. จ ำนวน 14 คน เลขำนุกำรสภำ 1 คน 
จ ำนวน 12 เดือน

7,381,960 บาท

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล

86,400 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 12 เดือน

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของผู้บริหำร ได้แก ่นำยก องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน 
จ ำนวน 12 เดือน

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำร ได้แก ่นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 คน และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 2 คน จ ำนวน 12 เดือน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภอ อัมพวำ   จังหวัดสมุทรสงครำม

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
 เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนของผู้บริหำร ได้แก ่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 1 คน และรองนำยกงค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน 
จ ำนวน 12 เดือน

งบบุคลากร 5,856,960 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,225,520 บาท

      ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 23,492,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไป เช่น เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว  เป็นต้น

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ดังนี้
   - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 4 รำย 
        - ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
        - ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนำกำรท่องเทีย่ว
        - ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร
        - ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์
   - พนักงำนจ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 2 รำย 
        - ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถยนต์
        - ต ำแหน่ง  คนงำนทัว่ไป

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท

 เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 3 อัตรำ 
ดังนี้
   - ต ำแหน่ง  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
   - ต ำแหน่ง  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
   - ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,008,600 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนส่วนต ำบล เช่น เป็นค่ำตอบแทน
รำยเดือนต ำแหน่งนักบริหำรงำน    อบต. เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว    
เงินเพิม่ตำมคุณวุฒิ กพ.รับรอง เป็นต้น 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

 เพือ่จ่ำยเงินเดือน ของพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 6  อัตรำ ได้แก่
   - ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   - ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
   - ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
   - ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
   - ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
   - ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 84,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,631,440 บาท
เงินเดือนพนักงำน 2,322,840 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
     เพื่อจำ่ยเปน็ค่ำใช้จำ่ยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เช่น  ค่ำปกัเสำพำดสำยภำยนอกสถำนที่ไฟฟำ้ หน่วยงำนรำชกำร
เพื่อใหร้ำชกำรได้ใช้บริกำรไฟฟำ้, ค่ำจำ้งเหมำเดินสำยไฟ และติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติม ,  ค่ำวำงทอ่ประปำ 
ภำยนอกสถำนที่รำชกำร เพื่อใหร้ำชกำรได้ใช้บริกำรน้ ำประปำ , ค่ำจำ้งเหมำเดินทอ่ประปำและติดต้ังอุปกรณ์
เพิ่มเติม  ค่ำจดัท ำปำ้ยประกำศ/ปำ้ยประชำสัมพนัธ์ต่ำงๆ  ค่ำธรรมเนียม  ค่ำติดต้ังระบบ/สำยโทรศัพท์ ค่ำจำ้ง
เหมำบคุคลจดัเก็บข้อมูล ค่ำจำ้งเหมำจดัท ำเว็ปไซต์ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำเช่ำทรัพยสิ์น ที่ใช้เพื่อเปน็
ประโยชน์แก่ทำงรำชกำร  ค่ำจำ้งเหมำจดัท ำส่ือประชำสัมพนัธ์แผน/ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อเผยแพร่
ใหป้ระชำชนได้รับทรำบ เปน็ต้น (ส ำนักปลัด)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบอกรับวำรสำร หนังสือพิมพ์หรือเอกสำรทำงวิชำกำรอื่นๆ    
ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ทีใ่ช้ประโยชน์แก่ทำงรำชกำร  เช่น   
ค่ำเช่ำทีดิ่น หรืออื่นๆ

ค่ำบอกรับวำรสำรส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ 30,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 10,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ส ำนักปลัด)

ค่าใชส้อย 590,000 บาท

    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึง
มีสิทธิได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร  (ส ำนักปลัด) 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 50,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
(ส ำนักปลัด) 

ค่ำเช่ำบ้ำน 230,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  
ตรวจกำรจ้ำง และควบคุมงำนก่อสร้ำง , ค่ำตอบแทนกำรส่ังใช ้อปพร.,  อส
ม.,อช.,รศทป.,ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวน,ค่ำตอบแทนผู้แทน
ชุมชนทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง,เงินสมนำคุณวิทยำกรในกำรฝึกอบรมและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ  ฯลฯ  (ส ำนักปลัด) 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่าตอบแทน 385,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,000 บำท

งบด าเนินงาน 1,525,000 บาท
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  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
    -  ค่ำรับรองพธิกีำร เช่น ค่ำอำหำร อำหำรวำ่งพร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่ำของขวญั/สมนำคุณ ค่ำพมิพ์
เอกสำร  ค่ำใช้จ่ำยที่เกีย่วเนื่องกบักำรเล้ียงรับรองรวมทั้งค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยอืน่ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยที่
เกีย่วกบักำรรับรองพธิกีำร กำรต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน หรือ
เยีย่มชมหรือทัศนะศึกษำดูงำน 
    - ค่ำเล้ียงรับรอง เช่น ค่ำจัดเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คณะกรรมกำร 
หรือคณะอนุกรรมกำร ที่ได้รับกำรแต่งต้ังตำมกฏหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือส่ังกำร เป็นต้น
(ส ำนักปลัด)

4. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนและประชำชนเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  พ.ศ.2540

5,000 บำท

3. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยและกำรเลือกต้ัง 20,000 บำท

2. โครงกำรเพิม่ศักยภำพบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 20,000 บำท

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 15,000 บำท

    เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำทีพ่ัก บริกำรจอดรถ    
ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นต้น (ส ำนักปลัด)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำน อบต. ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำงคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. ตำมหลักสูตรต่ำงๆ ที ่อบต.จัดเอง 
หรือจัดโดยหน่วยงำนอื่นตำมควำมเหมำะสม ฯลฯ (ส ำนักปลัด)
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่54)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม/โครงกำรโครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตยและกำรเลือกต้ัง เพือ่ให้ควำมรู้ให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำน
จ้ำง คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำฯ อบต. และประชำชน  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตำมหนังสือ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสมุทรสงครำม  ทีล่ต (สส)0702/ว1217 ลง
วันที ่3 ธันวำคม 2557  (ส ำนักปลัด)
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่55)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆเกี่ยวกับโครงกำร อบรมให้ควำมรู้แก่
พนักงำนและประชำชนเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร    
พ.ศ.2540 และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง (ส ำนักปลัด)
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่52) 
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7. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนและประชำชนเกี่ยวกับกฎหมำยจัดต้ัง
และกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000 บำท

6. ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธี 5,000 บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000 บำท

ค่าวัสดุ 225,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 200,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 80,000 บำท

   เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควออ้ม ตำมที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังก ำหนด (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำแหน่ง  ที่วำ่ง
และกรณีคณะกรรมกำรเลือกต้ังส่ังให้เลือกต้ังใหม่) รวมทั้งค่ำ ใช้จ่ำยในกำร
ประชำสัมพนัธ ์ กำรรณรงค์หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแกป่ระชำชน ให้ทรำบถึงสิทธแิละ
หน้ำที่และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง และค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆที่เกีย่วข้อง (ส ำนักปลัด) 
   (ตำมแผนพฒันำท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่55) 

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆเกีย่วกบัโครงกำร อบรมให้ควำมรู้แก่
พนักงำนและประชำชนเกีย่วกบักฎหมำยจัดต้ังและกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆที่เกีย่วข้อง (ส ำนักปลัด)
   (ตำมแผนพฒันำท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่52) 

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพือ่ให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ (ส ำนักปลัด)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ/จัดหำวัสดุส ำนักงำน เช่น ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
ต่ำงๆ และวัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(ส ำนักปลัด)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ำและวิทย ุขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และวัสดุไฟฟ้ำทีเ่กี่ยวเนื่องกับครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำทีเ่กี่ยวเนื่องกับ
ส่ิงก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สวิท์ไฟ เทปพันสำยไฟ 
รวมถึงวัสดุไฟฟ้ำอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ส ำนักปลัด)  
 

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำดพืน้ ไม้ถูพืน้ แก้วน้ ำ ช้อน 
ส้อม น้ ำยำล้ำงจำน ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ถุงมือ และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
(ส ำนักปลัด)

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์/จัดจ้ำง จ้ำงเหมำบริกำร อนัเกีย่วเนื่อง กบั
กำรงำนรำชพธิ ี รัฐพธิี และงำนพธิกีำรต่ำงๆ  อย่ำงเช่น ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ พำน
พุ่ม พำนดอกไม้ พำนสักกำระ พวงหรีดและพวงมำลำในวนัส ำคัญต่ำงๆ เป็นต้น 
(ส ำนักปลัด)
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จ ำนวนค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 50,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม  เช่น ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำน
ดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรอินเตอร์เน็ต และค่ำส่ือสำรอื่นๆ  รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
เพือ่ให้ได้รับบริกำรและค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกัน เป็นต้น (ส ำนักปลัด)

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 250,000 บำท
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟำ้ของส ำนักงำน  และสถำนที่อยูใ่นควำมดูแลขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแควออ้ม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกนั  เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี  เป็น
ต้น (ส ำนักปลัด)

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ช ำระพร้อมกนั  
เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง  ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท ์  ค่ำบ ำรุงรักษำสำยสัญญำณ   ค่ำภำษี  
เป็นต้น (ส ำนักปลัด)

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์โทรเลข เช่นค่ำฝำกส่งไปรษณีย ์โทรเลข ค่ำไปรษณีย ์      
ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ยำกร  ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์  เป็นต้น (ส ำนักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค 325,000 บาท

วัสดุอื่น 10,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวสัดุโฆษณำ เผยแพร่ และที่เกีย่วข้องกบักำรประชำสัมพนัธ ์
เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กนั สี ฟล์ิม ฟล์ิมสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภำพ 
เมมโมร่ีกำร์ด เป็นต้น (ส ำนักปลัด)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ ์เมำท ์หมึกพิมพ ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ส ำนักปลัด)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กิดขึ้น เช่น ค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชน
ทีม่ำติดต่อรำชกำร เป็นต้น (ส ำนักปลัด)

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 20,000 บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท
   เพือ่จำ่ยเป็นค่ำจดัซ้ือวัสดุทีเ่กี่ยวกบัยำนพำหนะและขนส่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แควออ้ม เช่น อปุกรณ์ของรถจกัรยำนยนต์ ,รถยนต์ส่วนกลำง ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแควออ้ม และวัสดุอปุกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยำนพำหนะและขนส่ง (ส ำนักปลัด)

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซินและ
น้ ำมันเคร่ือง ที่ใช้ในงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควออ้ม ไม่วำ่จะเป็นรถยนต์ 
รถจักรยำนยนต์ เคร่ืองตัดหญ้ำ เคร่ืองพน่หมอกควนั เป็นต้น (ส ำนักปลัด) 
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรประชำคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

10,000 บำท

   เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพฒันำและส่งเสริมกำรประชำคมและกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล เช่น กำรประชำคมเพื่อกำรจัดท ำแผนพฒันำ
ท้องถิน่ แผนชุมชน/หมู่บ้ำน กำรประชำคมเพื่อระดมควำมคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
รับฟงัหรือแกป้ัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  เป็นต้น  (ส ำนักปลัด)
   (ตำมแผนพฒันำท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 51)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 10,000 บาท
งบด าเนินงาน 10,000 บาท

ค่าใชส้อย 10,000 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำเช่ำบ้ำน 120,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน    ส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำงทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (กองคลัง)  
 

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิได้รับ
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (กองคลัง)

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่าตอบแทน 155,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 บำท

     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำน
จ้ำงทัว่ไป เช่น เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว หรืออื่นๆทีก่ฏหมำยก ำหนด

งบด าเนินงาน 355,000 บาท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  เช่น  ค่ำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  ทีท่ ำหน้ำที่
เกี่ยวข้องกับกำรสอบเล่ือนระดับ กำรปรับต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล เป็นต้น
(กองคลัง)  

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 10,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 150,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเงินเดือน ของพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 3  อัตรำ ได้แก ่
   - ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
   - ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
   - ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุ (ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน)

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก่
   - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

เงินเดือนพนักงำน 1,100,000 บำท

งานบริหารงานคลัง 1,657,000 บาท
งบบุคลากร 1,302,000 บาท

  เพือ่จ่ำยเป็นตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก่
    - ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,302,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก ข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ ์เมำท ์หมึกพิมพ ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ 130,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร  เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ 
ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นต้น (กองคลัง)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินต่ำงๆเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ (กองคลัง)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำน เช่น ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่ำงๆ  
และวัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (กองคลัง)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

ค่าใชส้อย 70,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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รวม
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จ ำนวน
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จ ำนวน

2. โครงกำรสนับสนุนกิจกรรม อปพร. 30,000 บำท

1. โครงกำรถนนปลอดภัย (จุดบริกำรประชำชนวันสงกรำนต์ ,วันปีใหม)่ 40,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรถนนปลอดภัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564  เช่น กำรต้ังด่ำนบริกำรร่วมเพือ่เฝ้ำระวังและป้องกันภัยต่ำงๆในกำรจรำจร   
ทีอ่ำจเกิดขึ้นในพืน้ที ่ ณ จุดปริกำรประชำชน  ในช่วงเทศกำลต่ำงๆ เช่นเทศกำล  
วันสงกรำนต์ เทศกำลวันขึ้นปีใหม ่ หรือกิจกรรมอื่นๆ ทีไ่ด้รับกำรประสำนจำก
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องเป็นต้น (ส ำนักปลัด)
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่40) 

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม อปพร. หรือกำรฝึกทบทวน หรือกิจกรรม
อื่นๆ เพือ่เพิม่ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนให้แก ่อปพร. ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แควอ้อม (ส ำนักปลัด)
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่40)

  เพื่อจำ่ยเปน็ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดักิจกรรมในโครงกำรปกปอ้งสถำบนัส ำคัญของชำติ  
และกิจกรรม อันเปน็กำรพิทกัษรั์กษำไว้ ซ่ึงชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย ์อันเปน็ที่ยดึ
เหน่ียวและเปน็ศูนยร์วมจติใจ ของประชำชน  เช่น ค่ำปำ้ยประชำสัมพันธ์ ค่ำพำหนะ
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ส ำนักปลัด)
   (ตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่40) 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 108,400 บาท
งบด าเนินงาน 90,000 บาท

โครงกำรซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTV ของ อบต.
แควอ้อม

100,000 บำท

3. โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 10,000 บำท

     เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทีอ่ยู่ในควำมดูแลและรับผิดชอบขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแควอ้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ส ำนักปลัด)
   ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่42

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท

ค่าใชส้อย 90,000 บาท

ค่าใชส้อย 100,000 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน
 เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือเรือรดน้ ำ จ ำนวน 4 ตัว โดยมีคุณสมบัติพืน้ฐำนดังนี้
  1. ชนิดเคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ สูบเด่ียว  
  2. กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่ำ 50 CC
  3. มีก ำลัง ไม่น้อยกว่ำ 3.5 แรงม้ำ 
  4. ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน : 2T (25:1)
  5. มีถังบรรจุน้ ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่ำ 1.4 ลิตร
          (ส ำนักปลัด)
  หมำยเหตุ : รำคำและคุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1 หน้ำ 25)  

โครงกำรจัดซ้ือเรือรดน้ ำ 2 จังหวะ สูบเด่ียว 18,400 บำท

งบลงทุน 18,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 18,400 บาท

4. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง            
และสมำฉันท์ของคนในชำติ

10,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดอง
และสมำฉันท์ให้คนในชำติให้มีควำมรู้รักสำมัคคี (ส ำนักปลัด)
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่ 40 )

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
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จ ำนวนรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 5,000 บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรต้อนรับคณะบุคคลและบุคคลทีเ่ข้ำมำ     ตรวจ
งำน นิเทศงำน หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษำ กำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กและอื่นๆ (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่าใชส้อย 65,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิได้รับ
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร   (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร เช่นค่ำปักเสำพำดสำยภำยนอก
สถำนทีไ่ฟฟ้ำรำชกำรเพือ่ให้รำชกำรได้ใช้บริกำรไฟฟ้ำ, ค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยไฟ และ
ติดต้ังอุปกรณ์เพิม่เติม ,ค่ำวำงท่อประปำ ภำยนอกสถำนทีร่ำชกำร  เพือ่ให้รำชกำรได้
ใช้บริกำรน้ ำประปำ, ค่ำจ้ำงเหมำเดินท่อประปำและติดต้ังอุปกรณ์เพิม่เติม ค่ำจัดท ำ
ป้ำยประกำศ ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียม  ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำจ้ำงเหมำ
จัดเก็บข้อมูล ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเว็ปไซต์  ค่ำรับหนังสือพิมพ์และวำรสำรต่ำง  ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรต่ำงๆ  เป็นต้น   (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

งบด าเนินงาน 130,000 บาท
ค่าตอบแทน 65,000 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 30,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก่
    - ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำงทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

  เพือ่จ่ำยเงินเดือน ของพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 1  อัตรำ ได้แก่
    - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

งบบุคลากร 424,740 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 424,740 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 554,740 บาท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เงินเดือนพนักงำน 382,740 บำท
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 154,600 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 108,000 บำท
  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนจ้ำงเหมำ ทีป่ฏิบัติหน้ำทีใ่นศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำน ศึกษำ
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14 
กรกฎำคม 2563 ดังนี ้ 
    

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 25,000 บำท

งบด าเนินงาน 647,100 บาท
ค่าตอบแทน 25,000 บาท

    เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  
ลูกจ้ำงประจ ำ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

   เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวิทยฐำนะ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล   ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินเดือนพนักงำน 298,560 บำท
  เพือ่จ่ำยเงินเดือน ของพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก่
    - ต ำแหน่ง  ครู 

งบบุคลากร 340,560 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 340,560 บาท

ค่าใชส้อย 352,600 บาท

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,668,660 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร  เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ 
ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นต้น (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 
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จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

ค่าวัสดุ 209,500 บาท

  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับด ำเนินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยำวชน ประจ ำปี พ.ศ.2564   (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)  
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1 หน้ำ 14)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ/จัดหำวัสดุส ำนักงำน  เช่น ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
ต่ำงๆ และวัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)  

5. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยำวชน 50,000 บำท

4. โครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครอง 10,000 บำท

3. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูทีสั่งกัด ศพด.ของ อบต. 10,000 บำท

     เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรทัศนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแควอ้อม เช่น ค่ำจัดอบรมผู้ปกครอง ค่ำรถ ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ฯลฯ   
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 61)

   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูทีสั่งกัดศูนย์พัฒนำ    เด็ก
เล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
   (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 
มิถุนำยน 2562 )

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครอง เช่น 
ค่ำอำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม และอื่นทีเ่กี่ยวข้อง (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)  
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 62)

2. โครงกำรทัศนะศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 20,000 บำท

       - ค่ำอำหำรกลำงวนัของเด็กศูนย์พฒันำเด็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควออ้ม จ ำนวน 
20 คนๆละ 20 บำท ระยะเวลำ 245 วนั  เป็นเงิน 98,000 บำท      
       - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
แควออ้ม จ ำนวน 20 คน  ดังนี้       
        1) ค่ำหนังสือเรียน  อตัรำคนละ 200 บำท/ป ีเป็นเงิน 4,000  บำท 
        2) ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน อตัรำคนละ 200 บำท/ป ีเป็นเงิน 4,000 บำท 
        3) ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน อตัรำคนละ 300 บำท/ป ีเป็นเงิน 6,000   บำท 
        4) ค่ำกจิกรรมพฒันำผู้เรียน อตัรำคนละ 430 บำท/ป ีเป็นเงิน 8,600 บำท 
        5) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควออ้ม  
คนละ 1,700 บำท/คน/ป ี เป็นเงิน 34,000 บำท
              (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)
    (ตำมแผนพฒันำท้องถิน่  พ.ศ.2561-2565  หน้ำ 60 )
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     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำร
ผ่ำนดำวเทียมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรอินเตอร์เน็ต และค่ำส่ือสำรอื่นๆ รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้รับบริกำรและค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกันของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 10,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 60,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 50,000 บำท

วัสดุอื่น 5,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม  (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกัน  เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษ ี เป็นต้น
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 134,500 บำท
 เพื่อจำ่ยเปน็ค่ำอำหำรเสริม(นม) ใหก้ับศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษำ 
ในเขตพื้นที ่อัตรำคนละ 7.37 บำท/คน/วัน จ ำนวน 260 วัน  ดังน้ี  
        1) ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม  จ ำนวน 20 คน
        2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต ำบลแควอ้อม 
                -โรงเรียนวัดปำกน้ ำ (อมรวิมลจนัทร์) จ ำนวน 50 คน 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
   (ตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 60)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก ข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ ์เมำท ์หมึกพิมพ ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุเกี่ยวกับกำรศึกษำเพือ่เพิม่พูนพัฒนำกำรของเด็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม เช่นส่ือกำรเรียน
กำรสอนทีท่ ำด้วยพลำสติก ,หุน่ ,แบบจ ำลองภูมิประเทศ เป็นต้น
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

วัสดุกำรศึกษำ 15,000 บำท

     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำดพืน้ ไม้ถูพืน้ แก้วน้ ำ 
ช้อน ส้อม น้ ำยำล้ำงจำน ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ถุงมือ และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์) ตำมโครงกำร
พัฒนำส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน ตำมหนังสือโรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์)     
ที ่ศธ 04151.77/213 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2562

3. โครงกำรพัฒนำส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน 12,000 บำท

2. โครงกำรฝึกทักษะกำรเล่นกีฬำฟุตซอล 10,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1. โครงกำรท่องโลกสำนสัมพันธ์ 25,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์) ตำมโครงกำรท่อง
โลกสำนสัมพันธ ์ ตำมหนังสือโรงเรียนวัดปำกน้ ำ (อมรวิมลจันทร์) ที ่ศธ 04151.77 /
213 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2562

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์) ตำมโครงกำร ฝึก
ทักษะกำรเล่นกีฬำฟุตซอลตำมหนังสือโรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์)      ที ่ศธ 
04151.77/213 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2562

เงินอุดหนุน 425,000 บาท

โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำสนำมเด็กเล่นศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลแควอ้อม

250,500 บำท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 250,500 บาท
อำคำรต่ำง ๆ

   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรก่อสร้ำงหลังคำสนำมเด็กเล่นศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม หมู่ที ่6 บ้ำนปำกน้ ำ ต ำบลแคว
อ้อม  อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม ตำมแบบ เลขที่ 1/2564 ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1 หน้ำ 14)

ค่าครุภัณฑ์ 5,500 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

งบลงทุน 256,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 425,000 บาท

  เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร แบบ 2 บำน มีคุณสมบัติพืน้ฐำน ดังนี้
     1) มีมือจับชนิดบิด
     2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
     3) คุณสมบัติต ำมม ำตรฐ ำนผลิตภัณฑ์อุตส ำหกรรม (มอก.)
      มีคุณสมบัติพืน้ฐำนตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ สำนักงบประมำณ         
ฉบับเดือน ธันวำคม พ.ศ.2562 

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 5,500 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
   เพือ่เป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน นักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ใน
เขตพืน้ทีต่ ำบลแควอ้อม จ ำนวน 1 โรง ได้แก ่โรงเรียนวัดปำกน้ ำ (อมรวิมลจันทร์) 
จ ำนวน 50 คนๆ อัตรำคนละ  20 บำท/คน/วัน  จ ำนวน  200 วัน ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14  กรกฎำคม 2563  
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ  37)
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

6. อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพืน้ที่ 200,000 บำท

5. โครงกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้ำนดนตรีไทย 50,000 บำท

4. โครงกำรส่งสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 128,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์) ตำมโครงกำรส่ง
สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ตำมหนังสือโรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์) 
ที ่ศธ 04151.77/213 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2562

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอดุหนุนให้แกโ่รงเรียนวดัปำกน้ ำ(อมรวมิลจันทร์) ตำมโครงกำร
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมด้ำนดนตรีไทย ตำมหนังสือโรงเรียนวดัปำกน้ ำ(อมรวมิลจันทร์) 
ที ่ศธ 04151.77/213 ลงวนัที่ 22 กรกฎำคม 2562
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รวม
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จ ำนวน2. โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำของ อบต.แควอ้อม 50,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำร Big Cleaning Day 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่33)
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ได้แก่
    - ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรขับเคล่ือน ส ำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว ์ตำมแนวทำง
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมปณิธำนศำสตรำจำรย ์
ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระ
ศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ตำมหนังสือ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่
มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561

   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจ้ำงเหมำฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
   - ค่ำด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ ์อบรม ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้ำ
   - ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่32)

1. โครงกำรกิจกรรม Big Cleaning Day 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 225,000 บาท
ค่าใชส้อย 175,000 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก ่
    - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก ่
    - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

งบบุคลากร 435,480 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 435,480 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 820,480 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เงินเดือนพนักงำน 393,480 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน9. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ในพืน้ที่

15,000 บำท

8. โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้น้ ำและกำรจัดกำรน้ ำในครัวเรือน/ชุมชน
อย่ำงยั่งยืน

10,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม   ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิต         
กำรบริโภคและกำรบริกำรทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่35)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้น้ ำ
และกำรจัดกำรน้ ำในครัวเรือน/ชุมชนอย่ำงยั่งยืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่48)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรดูแล
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในพืน้ที ่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่47)

7. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต กำรบริโภคและกำรบริกำรทีเ่ป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

10,000 บำท

6. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 15,000 บำท

5. โครงกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทำงตำมหลักกำร 3Rs 30,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรรณรงค์ลดกำรท ำลำยคุณภำพ
อำกำศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่34)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ต้นทำงตำมหลักกำร 3Rs  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (กองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม)
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่34)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (กองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม)
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่35)

4. โครงกำรรณรงค์ลดกำรท ำลำยคุณภำพอำกำศ 10,000 บำท

3. โครงกำรเพิม่พืน้ทีสี่เขียวในพืน้ทีต่ ำบลแควอ้อม 15,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำรเพิม่พืน้ทีสี่เขียวในพืน้ทีต่ ำบล
แควอ้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่34)
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน2. อุดหนุนกำรด ำเนินตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข    
หมู่ที ่2 ต ำบลแควอ้อม

20,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที ่1 ต ำบลแควอ้อม อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวน 2 
โครงกำร ดังนี้
     1. โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนในชุมชน ตำมพระรำชด ำริของสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี       
เป็นเงิน 10,000 บำท
     2. โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์  ตำมพระรำชด ำริของ     
พระบำมสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร  
เป็นเงิน 10,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที ่2 ต ำบลแควอ้อม อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวน 2 
โครงกำร ดังนี้
     1. โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนในชุมชน ตำมพระรำชด ำริของสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี       
เป็นเงิน 10,000 บำท
     2. โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์  ตำมพระรำชด ำริของ     
พระบำมสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร  
เป็นเงิน 10,000 บำท

1. อุดหนุนกำรด ำเนินตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข    
หมู่ที ่1 ต ำบลแควอ้อม

20,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 160,000 บาท
เงินอุดหนุน 160,000 บาท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย ์เช่น น้ ำยำ สำรเคมี หรือ
เวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรป้องกันโรคติดต่อต่ำงๆ 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่32)

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน5. อุดหนุนกำรด ำเนินตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข    
หมู่ที ่5 ต ำบลแควอ้อม

20,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที ่4 ต ำบลแควอ้อม อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวน 2 
โครงกำร ดังนี้
     1. โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนในชุมชน ตำมพระรำชด ำริของสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี       
เป็นเงิน 10,000 บำท
     2. โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์  ตำมพระรำชด ำริของ     
พระบำมสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร  

เป็นเงิน 10,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที ่5 ต ำบลแควอ้อม อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวน 2 
โครงกำร ดังนี้
     1. โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนในชุมชน ตำมพระรำชด ำริของสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี       
เป็นเงิน 10,000 บำท
     2. โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์  ตำมพระรำชด ำริของ     
พระบำมสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร  
เป็นเงิน 10,000 บำท

4. อุดหนุนกำรด ำเนินตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข    
หมู่ที ่4 ต ำบลแควอ้อม

20,000 บำท

3. อุดหนุนกำรด ำเนินตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข    
หมู่ที ่3 ต ำบลแควอ้อม

20,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที ่3 ต ำบลแควอ้อม อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวน 2 
โครงกำร ดังนี้
     1. โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนในชุมชน ตำมพระรำชด ำริของสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี       
เป็นเงิน 10,000 บำท
     2. โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์  ตำมพระรำชด ำริของ     
พระบำมสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร  
เป็นเงิน 10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน8. อุดหนุนกำรด ำเนินตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข    
หมู่ที ่8 ต ำบลแควอ้อม

20,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที ่8 ต ำบลแควอ้อม อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวน 2 
โครงกำร ดังนี้
     1. โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนในชุมชน ตำมพระรำชด ำริของสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี     เป็น
เงิน 10,000 บำท
     2. โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์  ตำมพระรำชด ำริของ  พระ
บำมสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร       
เป็นเงิน 10,000 บำท
     (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1 หน้ำ 15)

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที ่7 ต ำบลแควอ้อม อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวน 2 
โครงกำร ดังนี้
     1. โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนในชุมชน ตำมพระรำชด ำริของสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี       
เป็นเงิน 10,000 บำท
     2. โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์  ตำมพระรำชด ำริของ     
พระบำมสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร  
เป็นเงิน 10,000 บำท

7. อุดหนุนกำรด ำเนินตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข    
หมู่ที ่7 ต ำบลแควอ้อม

20,000 บำท

6. อุดหนุนกำรด ำเนินตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข    
หมู่ที ่6 ต ำบลแควอ้อม

20,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที ่6 ต ำบลแควอ้อม อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวน 2 
โครงกำร ดังนี้
     1. โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนในชุมชน ตำมพระรำชด ำริของสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี       
เป็นเงิน 10,000 บำท
     2. โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์  ตำมพระรำชด ำริของ     
พระบำมสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร  

เป็นเงิน 10,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน2. โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนทุนกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำและนักเรียน 50,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 60,000 บำท

  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจ
หน้ำทีข่อง อปท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ตำมระเบียยบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 (ส ำนักปลัด)
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1 หน้ำที ่12

  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนทุนกำรศึกษำ 
ส ำหรับนักศึกษำและนักเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำ และกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561  (ส ำนักปลัด)
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1 หน้ำที ่13

ค่าใชส้อย 110,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 110,000 บาท

งบด าเนินงาน 110,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 40,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำงประจ ำ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (กองช่ำง)

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีท่ ำหน้ำทีเ่กี่ยวข้องกับ
กำรสอบเล่ือนระดับ กำรปรับต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล เป็นต้น (กองช่ำง)

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล พนักงำนจ้ำงทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรท ำกำร  (กองช่ำง)

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิได้รับ
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (กองช่ำง)

ค่าตอบแทน 183,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 300,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ดังนี้
   - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 รำย 

        - ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ
   - พนักงำนจ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 1 รำย 

        - ต ำแหน่ง  คนงำนทัว่ไป

ค่ำเช่ำบ้ำน 108,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทัว่ไป 

เช่น เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว เป็นต้น (กองช่ำง)

เงินเดือนพนักงำน 624,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ ได้แก ่

    - ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
    - ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำ(ปฏิบัติงำน-ช ำนำญงำน)

งบบุคลากร 1,002,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,002,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,063,000 บาท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของ พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก ่

    - ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,065,000 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภำพ
ไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี ้ 
    1. รำยจ่ำยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  

    2. รำยจ่ำยเพือ่จัดหำส่ิงของทีใ่ช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ   

    3. รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ภำษ ีค่ำประกันภัย          

 ค่ำติดต้ัง เป็นต้น

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 490,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ 

ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นต้น  (กองช่ำง)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี ้                          
     1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
     2) ค่ำส่ิงของทีซ้ื่อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ
(กองช่ำง)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 80,000 บำท

ค่าใชส้อย 620,000 บาท

ค่าวัสดุ 260,000 บาท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆเช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหรือ
เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอื่นๆ ทีเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี ้ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ ค่ำติดต้ังประปำฯ ค่ำ
ติดต้ังเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆเป็นต้น  (กองช่ำง)
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จ ำนวนวัสดุก่อสร้ำง 150,000 บำท

    โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ดังนี ้ 
        ก. ประเภทวัสดุคงทน  

            ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้
งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ เช่น เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก เคร่ืองเจำะ
กระดำษ ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็กไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรำยำง ตะแกรงวำง
เอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน 

หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง  ๆเป็นต้น 

         ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
            ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังนี ้กระดำษ หมึก 

ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว  ซองเอกสำร 

เป็นต้น (กองช่ำง)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภำพไม่
คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
    1. รำยจ่ำยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  

    2. รำยจ่ำยเพือ่จัดหำส่ิงของทีใ่ช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ   

    3. รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำ
ติดต้ัง  เป็นต้น

   โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  ดังนี ้
       ก. ประเภทวัสดุคงทน  

          ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี ้ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม 

เล่ือย ขวำน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่ำน 

โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ ฯลฯ 

        ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
          ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังนี ้ ตะปู เหล็กเส้น 

แปรงทำสี ปูนขำว ฯลฯ
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 80,000 บาท
ค่าวัสดุ 80,000 บาท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่น รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงของทีม่ีลักษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง 

งานไฟฟ้าถนน 80,000 บาท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุรำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงของทีม่ีลักษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
    1. รำยจ่ำยเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

    2. รำยจ่ำยเพือ่จัดหำส่ิงของทีใ่ช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ   

    3. รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษ ี ค่ำประกันภัย  

ค่ำติดต้ัง  เป็นต้น

วัสดุอื่น 50,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 80,000 บำท

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภำพ
ไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป  หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอนัส้ัน รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
    1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึน้ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ
    2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกนิ  

20,000  บำท  

    3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำส่ิงของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ   

    4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ   เช่น   ค่ำขนส่ง   ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภัย  

ค่ำติดต้ัง  เป็นต้น
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน2. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอำยุต ำบลแควอ้อม 58,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอำยุ
ต ำบลแควอ้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ใหรือกิจกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง    
(ส ำนักปลัด)

  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 38)

ค่าใชส้อย 98,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 98,000 บาท

งบด าเนินงาน 98,000 บาท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมสตรีและครอบครัว
ต ำบลแควอ้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 หรือกำรจัดกิจกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
(ส ำนักปลัด)

   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 38)

1. โครงกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมสตรีและครอบครัว 40,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน2. โครงกำรจัดกำรแข่งขันเรือยำวประเพณี ประจ ำปี 10,000 บำท
   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรจัดกำรแข่งขันเรือยำวประเพณี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 54 )

ค่าใชส้อย 60,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานกีฬาและนันทนาการ 70,000 บาท
งบด าเนินงาน 70,000 บาท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมด้ำนต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรม 

งำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำป ีพ.ศ.2564 และด้ำนอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ส่งเสริมพัฒนำ
ศักยภำพของเยำวชนในต ำบล (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 60 )

   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระรำชิน ีประจ ำป ีพ.ศ.2564   

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 54)

(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

2. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ ฯ พระบรมรำชินีนำถ  
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

70,000 บำท

1. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 100,000 บำท
   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำป ีพ.ศ.2564   

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ  54)

1. โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 50,000 บำท

   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเฉลิมสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิต์ิฯ พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ประจ ำป ีพ.ศ.2564   

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 54)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 220,000 บาท

งบด าเนินงาน 220,000 บาท

3. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรำชินี 50,000 บำท

ค่าใชส้อย 220,000 บาท
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จ ำนวน4. โครงกำรจัดกิจกรรมท ำบุญพลับพลำทีป่ระทับสมเด็จพระเจ้ำพีน่ำงฯ 10,000 บำท

3. โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทงกำบกล้วย 10,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ และวัน
ผู้สูงอำย ุประจ ำป ีพ.ศ.2564 (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 54)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทงกำบกล้วย     

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 54)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมท ำบุญพลับพลำทีป่ระทับสมเด็จ
พระเจ้ำพีน่ำงฯ ประจ ำปี พ.ศ.2564 (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 55)

2. โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ 80,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1. โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำลวันเข้ำพรรษำ 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท
ค่าใชส้อย 120,000 บาท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำลวันเข้ำพรรษำ 
ประจ ำป ีพ.ศ.2564 (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 54)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 120,000 บาท

ค่าวัสดุ 10,000 บาท
วัสดุกีฬำ 10,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุกีฬำ เช่น ห่วงยำง ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล  ลูกปิงปอง 
ไม้ตีปิงปอง ลูกเทนนิส ตะกร้อ เป็นต้น (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 65 )
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จ ำนวน3. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคลองอ้อม หมู่ที ่1 303,000 บำท
    เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคลองอ้อม   
หมู่ที ่1 ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม เลขที่ 6/2564  (กองช่ำง)
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1 หน้ำ 4)

1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนนำยมำนพ 
โชตินัย(แควอ้อม ซอย 15) หมู่ที ่4

373,000 บำท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

    เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำง
สำธำรณะ บริเวณบ้ำนนำยเวก นวมสุคนธ ์ถึงถนนเส้นพลับพลำฯ ซอย 19 หมู่ที ่5 

ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม เลขที่ 3/2564 (กองช่ำง)
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1  หน้ำ 7)

    เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สำยบ้ำนนำยมำนพ โชตินัย(แควอ้อม ซอย 15) หมู่ที ่4 ตำมแบบ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม เลขที่ 5/2564 (กองช่ำง)
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 20)

    เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรก่อสร้ำงป้ำยบอกซ่ือซอยภำยใน
ต ำบลแควอ้อม (ซอยที่ 13 - ซอยที่ 21) จ ำนวน 9 ป้ำย ตำมแบบองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแควอ้อม เลขที่ 4/2564   (กองช่ำง)
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 56)

2. โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงสำธำรณะ บริเวณบ้ำนนำยเวก      นวม
สุคนธ์ ถึงถนนเส้นพลับพลำฯ ซอย 19 หมู่ที ่5

80,700 บำท

ค่ำติดต้ังระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นกำรติดต้ังคร้ังแรกในอำคำรหรือสถำนที่
รำชกำรพร้อมกำรก่อสร้ำงหรือภำยหลังกำรก่อสร้ำง

1. โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงสำธำรณะ บริเวณบ้ำนแควอ้อม       
ซอย 19 หมู่ที ่2

104,500 บำท

งบลงทุน 1,136,200 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,136,200 บาท

2. โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยบอกซ่ือซอยภำยในต ำบลแควอ้อม จ ำนวน 9 ป้ำย 275,000 บำท

    เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำง
สำธำรณะ บริเวณบ้ำนแควอ้อม ซอย 19 หมู่ที ่2 ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แควอ้อม เลขที่ 2/2564  (กองช่ำง)
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1  หน้ำ 7)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,136,200 บาท
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ค่าวัสดุ 30,000 บาท
วัสดุกำรเกษตร 30,000 บำท

2. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทำงกำรเกษตรต ำบลแควอ้อม 80,000 บำท
    เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสนับและสนุนผลผลิตทำง
กำรเกษตรต ำบลในเขตต ำบลแควอ้อม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยมี
วัตถุประสงค์เป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน และประชำสัมพันธ์ผลผลิตทำงกำรเกษตรใน
ต ำบลแควอ้อม เช่น ล้ินจี ่ส้มโอ เป็นต้น ให้เป็นทีรู้่จักนักท่องเทีย่วและบุคคลทัง้
ภำยนอกและภำยในจังหวัด  (ส ำนักปลัด)

  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 30)

ค่าใชส้อย 120,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก่
      - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรเกษตร
 (ส ำนักปลัด)

งบด าเนินงาน 150,000 บาท

  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองมือ-วัสดุทำงกำรเกษตร เช่น ปุย๋
อินทรี ปุย๋เคมี  ปุย๋คอกดินปลูก ดินเพำะปลูก ขุยมะพร้ำว เปลือกมะพร้ำว
สับ เม็ดพันธ์ผัก-พืช สำยยำง ท่อน้ ำ กระถำง ถุงปลูก ถุงมือ รองเท้ำท ำ
กำรเกษตร ตำข่ำย  สแลน  เชือก ถังน้ ำ สวิง สำยยำง เสียบ จอบ พร่ัว บัว
รดน้ ำ กระชัง และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับงำนเกษตร (ส ำนักปลัด)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดท ำโครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ในกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชทีม่ำท ำลำยพืชผลทำงกำร
เกษตรของเกษตรกรในพืน้ทีต่ ำบลแควอ้อม   (ส ำนักปลัด)

  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 58)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 258,360 บำท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 408,360 บาท

งบบุคลากร 258,360 บาท

1. โครงกำรป้องกันก ำจัดศรัตรูพืช 40,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 258,360 บาท
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ครุภัณฑ์กำรเกษตร

 -โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้ำ 11,000 บำท
 เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ จ ำนนวน 1 ตัว โดยมี
คุณสมบัติตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ดังนี้
  1. เป็นเคร่ืองสูบน้ ำใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ 
  2. สูบน้ ำ 450 ลิตรต่อนำท ี 

  3.ขนำดท่อส่ง ไม่น้อยกว่ ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิมตร)
  4. สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริม ำณทีก่ ำหนด
  5. ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
  6. อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำต้องมีครบชุด พร้อมทีจ่ะ
ใช้งำนได้
     (กองช่ำง)
  (บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ ฉบับเดือนธันวำคม พ.ศ.2562)

  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1 หน้ำ 25)

ค่าครุภัณฑ์ 11,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 450,000 บำท

งบด าเนินงาน 450,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค 450,000 บาท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของกิจกำรประปำทีอ่ยู่ในควำมดูแลขององค์กำรบริหำร ส่วน
ต ำบลแควอ้อม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษ ีเป็นต้น 

(ส ำนักปลัด) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ดังนี้
   - พนักงำนจ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 1 รำย 

        - ต ำแหน่ง  พนักงำนจดมำตรน้ ำ  (กองช่ำง)
(กองช่ำง)

งบบุคลากร 120,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 120,000 บาท

งบลงทุน 11,000 บาท

   เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทัว่ไป 

เช่น เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว   (กองช่ำง)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 581,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

   เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่ฉุกเฉินหรือสำธำรณภยัเกิดขึ้น หรือจ ำเปน็เร่งด่วนตำม
ควำมเหมำะสม

  เพื่อใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบล (โดย อบต.

สมทบไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 40 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนฯ) 

 เพื่อเปน็เงินสมทบกองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 1% ของประมำณกำรรำยรับ  

  เพื่อจ่ำยเปน็เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนของส ำนกังำนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 147,500 บำท

เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนของส ำนกังำนประกันสังคม 50,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบล 150,000 บำท

ส ำรองจ่ำย 183,100 บำท

เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 132,000

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 903,200 บำท

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 4,636,400 บำท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเปน็เงินสบทบกองทุนประกันสังคม ของพนกังำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแควอ้อม ดังนี้
  - ต ำแหนง่ ผู้ช่วยนกัวิเครำะหน์โยบำยและแผน 

  - ต ำแหนง่ ผู้ช่วยนกัพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

  - ต ำแหนง่ ผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนธุรกำร 

  - ต ำแหนง่ ผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนประชำสัมพันธ ์

  - ต ำแหนง่ ผู้ช่วยนกัวิชำกำรเกษตร 
  - ต ำแหนง่ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
  - ต ำแหนง่ พนกังำนขับรถยนต์ 

  - ต ำแหนง่ ผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนจัดเก็บรำยได้  

  - ต ำแหนง่ พนกังำนจดมำตรวัดน้ ำ
  - ต ำแหนง่ คนงำนทั่วไป จ ำนวน 4 อัตรำ 

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนบัสนนุกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ใหแ้ก่ผู้สูงอำยุ ที่มี
สิทธิได้รับเงินในเขต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม

    เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนบัสนนุสวัสดิกำรทำงสังคมใหแ้ก่ผู้พิกำรหรือทุพพล
ภำพ(เงินยังชีพผู้พิกำร) ที่มีสิทธิได้รับเงินในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม

    เพื่อจ่ำยเปน็เงินค่ำเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     แควอ้อม 

รำยละ 1,000 บำทต่อเดือน

งบกลาง 6,302,200 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 6,302,200 บาท

บำท

งบกลาง 6,302,200 บาท






















