
ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ร่าง

ข้อบญัญตัิ

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย



ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ส่วนที่  1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563
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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

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

(5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงินสะสม จ ำนวน 454,000.00 บำท
(6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท
(7) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอดุหนุน 551,000.00

(4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงินอดุหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

งบลงทุน 375,300.00

งบรำยจำ่ยอื่น 0.00

งบบุคลำกร 6,654,024.93

งบด ำเนินงำน 2,806,895.90

(3) รำยจำ่ยจริง จ ำนวน 15,244,572.83 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง 4,857,352.00

หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป 7,938,842.00

(2) เงินอดุหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00

หมวดภำษีจดัสรร 11,665,324.67

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 298,530.00

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 500.00

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 100,477.90

หมวดรำยได้จำกทรัพยสิ์น 113,397.22

2. การบริหารงบประมาณ ในปงีบประมาณ 2562 ณ วนัที ่6 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 20,402,464.04 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร 285,392.25

1.1.4 รำยกำรทีไ่ด้กนัเงินไว้แบบกอ่หนี้ผูกพนัและยงัไม่ได้เบิกจำ่ย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท
1.1.5 รำยกำรทีไ่ด้กนัเงินไว้โดยยงัไม่ได้กอ่หนี้ผูกพนั จ ำนวน 2 โครงกำร รวม 101,016.00 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 23,185,200.76 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 10,143,810.04 บำท
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 7,115,035.96 บำท

           บัดนี้ถงึเวลำทีค่ณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควออ้ม จะได้เสนอร่ำงขอ้บัญญัติ งบประมำณ รำยจำ่ย
ประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควออ้มอกีคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำร    บริหำรส่วนต ำบลแคว
ออ้ม จงึขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถงึสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1.1 งบประมำณรำยจำ่ยทัว่ไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ณ วันที ่6 สิงหำคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
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รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ 
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

202,869.75 185,000.00 290,000.00

141,158.70 115,200.00 166,900.00

118,927.73 100,000.00 120,000.00

356,480.00 370,000.00 356,000.00

1,212.00 200.00 2,000.00

0.00 13,600.00 5,000.00

820,648.18 784,000.00 939,900.00

13,692,249.27 13,256,000.00 14,412,100.00

13,692,249.27 13,256,000.00 14,412,100.00

7,510,892.00 7,960,000.00 8,000,000.00

7,510,892.00 7,960,000.00 8,000,000.00

22,023,789.45 22,000,000.00 23,352,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหมวดภำษีจัดสรร

หมวดรำยได้จำกทุน
รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ประมาณการ 
ปี 2562

ประมาณการ 
ปี 2563

งบกลำง 4,866,826.00 6,393,600.00 6,895,920.00

งบบุคลำกร 7,078,413.00 9,436,200.00 9,542,020.00

งบด ำเนินงำน 3,287,503.66 5,744,100.00 5,664,960.00

งบลงทุน 1,809,800.00 22,100.00 836,100.00

งบรำยจ่ำยอื่น 0.00 15,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 567,194.04 389,000.00 413,000.00

17,609,736.70 22,000,000.00 23,352,000.00

17,609,736.70 22,000,000.00 23,352,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่อง

ของ
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บันทึกหลักการและเหตผุล

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 23,352,000

แผนงำนกำรพำณิชย์ 570,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงำนงบกลำง 6,895,920

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 253,000

แผนงำนกำรเกษตร 353,640

แผนงำนเคหะและชุมชน 2,174,200

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 80,000

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 395,000

ดา้นบริการชมุชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ 2,122,510

แผนงำนสำธำรณสุข 635,600

ดา้นบริหารทัว่ไป
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 9,682,130

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 190,000

อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม

ดา้น ยอดรวม

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
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5,899,500 1,225,320 7,124,820

2,225,520 0 2,225,520

3,673,980 1,225,320 4,899,300

1,842,210 505,000 2,367,210

425,000 155,000 580,000

697,210 250,000 967,210

335,000 100,000 435,000

385,000 0 385,000

190,100 0 190,100

190,100 0 190,100

7,931,810 1,730,320 9,682,130

100,000 190,000

100,000 190,000

100,000 190,000รวม 90,000

รวมงบ

งบด าเนินงาน 90,000

    ค่ำใช้สอย 90,000

    ค่ำครุภัณฑ์ 0

รวม 20,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับการ

รักษาความสงบ
ภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

    ค่ำวัสดุ 0

    ค่ำสำธำรณูปโภค 0

งบลงทุน 0

งบด าเนินงาน 20,000

    ค่ำตอบแทน 0

    ค่ำใช้สอย 20,000

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 0

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม

อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งาน งานบริหารทัว่ไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวมงบ
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397,980 699,760

397,980 699,760

135,000 784,750

65,000 95,000

65,000 423,750

5,000 208,000

0 58,000

0 225,000

0 225,000

0 413,000

0 413,000

532,980 2,122,510

435,600

435,600

200,000

185,000

15,000

635,600

    ค่ำใช้สอย 185,000

    ค่ำวัสดุ 15,000

  รวม 635,600

งบบุคลากร 435,600

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 435,600

งบด าเนินงาน 200,000

 รวม 1,589,530

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับ

สาธารณสุข
รวมงบ

    ค่ำครุภัณฑ์ 225,000

งบเงินอุดหนุน 413,000

    เงินอุดหนุน 413,000

    ค่ำวัสดุ 203,000

    ค่ำสำธำรณูปโภค 58,000

งบลงทุน 225,000

งบด าเนินงาน 649,750

    ค่ำตอบแทน 30,000

    ค่ำใช้สอย 358,750

รวมงบ

งบบุคลากร 301,780

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 301,780

แผนงานการศึกษา

งาน งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับ
การศึกษา

งานระดบัก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา
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913,200 913,200

913,200 913,200

1,043,000 1,093,000

163,000 163,000

620,000 620,000

260,000 310,000

168,000 168,000

118,000 118,000

50,000 50,000

2,124,200 2,174,200

80,000

80,000

80,000

200,000 105,000 395,000

200,000 105,000 385,000

0 0 10,000

200,000 105,000 395,000 รวม 90,000

งบด าเนินงาน 90,000

    ค่ำใช้สอย 80,000

    ค่ำวัสดุ 10,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมงบ

งบด าเนินงาน 80,000

    ค่ำใช้สอย 80,000

 รวม 80,000

รวม 50,000

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชมุชน

รวมงบ

งบลงทุน 0

    ค่ำครุภัณฑ์ 0

    ค่ำทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 0

    ค่ำตอบแทน 0

    ค่ำใช้สอย 0

    ค่ำวัสดุ 50,000

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 0

งบด าเนินงาน 50,000

แผนงานเคหะและชมุชน

งาน งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับเคหะ
และชมุชน

งานไฟฟ้าถนน รวมงบ
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253,000

253,000

253,000

งบ
248,640

248,640

105,000

75,000

30,000

353,640

งบ
120,000

120,000

450,000

450,000

570,000

งบ
6,895,920

6,895,920

6,895,920

งบกลาง 6,895,920

    งบกลำง 6,895,920

รวม 6,895,920

    ค่ำสำธำรณูปโภค 450,000

รวม 570,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบกลาง รวม

งบบุคลากร 120,000

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 120,000

งบด าเนินงาน 450,000

    ค่ำวัสดุ 30,000

 รวม 353,640

แผนงานการพาณิชย์

งาน งานกิจการ
ประปา รวม

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 248,640

งบด าเนินงาน 105,000

    ค่ำใช้สอย 75,000

แผนงานการเกษตร

งาน งานส่งเสริม
การเกษตร รวม

งบบุคลากร 248,640

งบลงทุน 253,000

    ค่ำทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 253,000

 รวม 253,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน

รวมงบ
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ยอดรวม

9,682,130

190,000

2,122,510

635,600

2,174,200

80,000

395,000

253,000

353,640

570,000

6,895,920

23,352,000

           โดยทีเ่ป็นกำรสมควรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 มำตรำ 87   
จึงตรำข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม และโดยอนุมัติของนำยอ ำเภออัมพ
วำ

          ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป เป็น
จ ำนวนรวมทัง้ส้ิน 23,352,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น
แผนงำนงบกลำง

ดา้นบริการชมุชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรเกษตร
แผนงำนกำรพำณิชย์

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

ดา้นบริหารทัว่ไป
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่ำ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวนรวมทัง้ส้ิน 23,352,000 บำท

ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม

แผนงาน
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       ต ำแหน่ง นำยอ ำเภออัมพวำ

          ข้อ 6. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อมปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไปตำม
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

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

               (นำยณัชวันก์  อัลภำชน์ เตชะเสน)

ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อนุมัติ

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

(นำยดนัย  ขจรผล)

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

ข้อ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทัง้ส้ิน 0 บำท

ข้อ 7. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อมมีหน้ำทีรั่กษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัตินี้
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

107,673.50 124,432.64 133,392.75 120,000.00 83.33 % 220,000.00

38,522.14 38,629.30 41,128.00 38,000.00 5.26 % 40,000.00

18,885.00 27,176.00 28,349.00 27,000.00 11.11 % 30,000.00

165,080.64 190,237.94 202,869.75 185,000.00 290,000.00

407.40 368.60 591.70 400.00 75.00 % 700.00

80.00 861.00 1,501.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00

0.00 0.00 89,310.00 80,000.00 12.50 % 90,000.00

5,000.00 1,000.00 3,800.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

210.00 90.00 420.00 200.00 100.00 % 400.00

20.00 10.00 500.00 100.00 19,900.00 % 20,000.00

3,000.00 3,800.00 3,800.00 3,000.00 26.67 % 3,800.00

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

33,355.00 13,280.00 21,536.00 15,000.00 40.00 % 21,000.00

0.00 4,500.00 4,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์
     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่
จ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภำษีบ ำรุงท้องที่
     ภำษีป้ำย

หมวดภาษีอากร
     ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น

ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ
รายรับ ยอดตา่ง (%)

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภอ อัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

600.00 3,000.00 9,900.00 3,000.00 233.33 % 10,000.00

0.00 5,400.00 5,000.00 0.00 100.00 % 6,000.00

1,905.00 100.00 300.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

44,577.40 33,409.60 141,158.70 115,200.00 166,900.00

98,451.72 88,428.23 118,927.73 100,000.00 20.00 % 120,000.00

98,451.72 88,428.23 118,927.73 100,000.00 120,000.00

372,060.00 356,705.00 356,280.00 370,000.00 -3.78 % 356,000.00

0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 % 0.00

372,060.00 356,705.00 356,480.00 370,000.00 356,000.00

0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

4.07 19.07 12.00 100.00 -100.00 % 0.00

21,000.00 70,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

30.00 110.00 1,200.00 100.00 1,900.00 % 2,000.00

21,034.07 72,229.07 1,212.00 200.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 13,600.00 -63.24 % 5,000.00

0.00 0.00 0.00 13,600.00 5,000.00

ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ
รายรับ ยอดตา่ง (%)

     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายไดจ้ากทุน

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจ้ากทุน

     ค่ำขำยแบบแปลน
     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

     ค่ำจ ำหน่ำยเศษของ
     เงินทีม่ีผู้อุทิศให้

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
     รำยได้จำกสำธำรณูปโภคอื่น ๆ

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
     ดอกเบีย้

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพ
     ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่
สะสมอำหำรในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตำรำงเมตร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1,294,216.76 290,773.61 239,649.88 300,000.00 0.00 % 300,000.00

8,693,184.58 9,741,491.48 9,979,196.42 9,700,000.00 3.93 % 10,081,000.00

1,095,861.67 1,045,838.97 1,148,297.50 1,000,000.00 35.00 % 1,350,000.00

114,436.82 45,728.25 43,511.35 50,000.00 0.00 % 50,000.00

482,326.92 483,742.73 0.00 500,000.00 -100.00 % 0.00

1,037,489.18 1,165,763.10 1,849,686.64 1,160,000.00 72.41 % 2,000,000.00

14,375.56 16,944.44 14,058.40 16,000.00 -12.50 % 14,000.00

16,445.50 15,121.16 14,456.08 15,000.00 13.33 % 17,000.00

330,034.00 664,238.00 403,383.00 515,000.00 16.50 % 600,000.00

0.00 0.00 10.00 0.00 100.00 % 100.00

13,078,370.99 13,469,641.74 13,692,249.27 13,256,000.00         8.02 % 14,412,100.00

2,815,274.00 7,363,488.00 7,510,892.00 7,960,000.00 0.50 % 8,000,000.00

2,815,274.00 7,363,488.00 7,510,892.00 7,960,000.00 0.5 % 8,000,000.00

16,594,848.82 21,574,139.58 22,023,789.45 22,000,000.00 5.79 % 23,352,000.00

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ
รายรับ

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
รวมทุกหมวด

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
     เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล
รวมหมวดภาษีจัดสรร

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวล
กฎหมำยทีดิ่น

     ภำษีสรรพสำมิต
     ค่ำภำคหลวงแร่

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ
     ภำษีสุรำ

     ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ
     ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ

หมวดภาษีจัดสรร
     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน
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รวม 290,000 บาท
จ ำนวน 220,000 บำท

จ ำนวน 40,000 บำท

จ ำนวน 30,000 บำท

รวม 166,900 บาท
จ ำนวน 700 บำท

จ ำนวน 3,000 บำท

จ ำนวน 90,000 บำท

จ ำนวน 6,000 บำท

จ ำนวน 400 บำท

จ ำนวน 20,000 บำท

จ ำนวน 3,800 บำท

จ ำนวน 21,000 บำท

จ ำนวน 5,000 บำท

จ ำนวน 10,000 บำท
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
    เช่น ค่ำตอบแทนรำยปีส่ิงปลูกสร้ำงล่วงล้ ำล ำน้ ำ ค่ำธรรมเนียม          
  ปิดประกำศกำรจดทะเบียนโอนมรดก
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก

    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำร
หรือสะสมอำหำร

    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ

ภำษีบ ำรุงท้องที่
    ประมำณกำรตำมรำยชื่อผู้อยู่ในข่ำยเสียภำษี
ภำษีป้ำย

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น
    ประมำณกำรตำมรำยชื่อผู้อยู่ในข่ำยเสียภำษี

อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม
ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 23,352,000   บาท  แยกเป็น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

    ประมำณกำรตำมรำยชื่อผู้อยู่ในข่ำยเสียภำษี
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จ ำนวน 6,000 บำท

จ ำนวน 1,000 บำท

รวม 120,000 บาท
จ ำนวน 120,000 บำท

รวม 356,000 บาท
จ ำนวน 356,000 บำท

รวม 2,000 บาท
จ ำนวน 2,000 บำท

รวม 5,000 บาท
จ ำนวน 5,000 บำท

รวม 14,412,100 บาท
จ ำนวน 300,000 บำท

จ ำนวน 10,081,000 บำท

จ ำนวน 1,350,000 บำท

จ ำนวน 50,000 บำท

จ ำนวน 2,000,000 บำท

จ ำนวน 14,000 บำท

จ ำนวน 17,000 บำท

จ ำนวน 600,000 บำท

จ ำนวน 100 บำท
    ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล
    ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
    ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยทีดิ่น

    ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงแร่
    ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ
    ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ
ภำษีสรรพสำมิต

    ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ
    ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน
    ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร

รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดรายไดจ้ากทุน

รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

ดอกเบีย้
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำรในครัว
 หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตำรำงเมตร
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
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รวม 8,000,000 บาท
จ ำนวน 8,000,000 บำท

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจถ่ำยโอน
เลือกท ำ
    ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

514,080 514,080 514,080 0 %

42,120 42,120 42,120 0 %

42,120 42,120 42,120 0 %

86,400 86,400 86,400 0 %

1,540,800 1,469,310 1,454,400 0 %

2,225,520 2,154,030 2,139,120 0 %

1,707,690 1,696,607 1,958,040 6 %

79,800 90,999 84,000 0 %

163,800 146,999 168,000 0 %

139,750 142,550 151,250 5.96 %

23,540 16,870 8,170 0 %

1,210,683 1,223,160 948,790 3.12 %

67,380 61,980 49,000 -4 %

3,392,643 3,379,165 3,367,250    4.64 %

5,618,163 5,533,195 5,506,370    2.84 %รวมงบบุคลากร 5,736,440 5,899,500

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 50,000 48,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,510,920 3,673,980

เงินเพิม่ต่ำง ๆของลูกจ้ำงประจ ำ 0 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 949,080 978,720

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 168,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 165,120 174,960

เงินเดือนพนักงำน 2,094,720 2,220,300

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 84,000 84,000

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

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

86,400 86,400

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,540,800 1,540,800

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภออัมพวำ    จังหวัดสมุทรสงครำม

รายการ

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 42,120

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 42,120

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

งานบริหารทัว่ไป
งบบุคลากร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

5,750 94,520 118,800 0 %

0 0 0 0 %

133,500 144,000 162,000 47.06 %

4,260 9,730 9,330 0 %

143,510 248,250 290,130 29.179 %

260,490 416,212 54,905 -62.5 %

0 0 0 100 %

0 0 0 0 %

3,705 7,135 9,230 0 %

        423,316         452,861           79,926   19.07 %

17,617.9  36,524.05  171,050.1 0 %

705,128.9 912,732.05 315,111.1 -0.399 %

120,375.05 121,235.35 139,256 0 %

61,780 22,228 46,692 -50 %

4,499 7,558 1,049 0 %

0 600 0 -100 %

0 0 0 0 %วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 20,000

วัสดุก่อสร้ำง 80,000 0

วัสดุส ำนักงำน 50,000 50,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000 50,000

รวมค่าใชส้อย 700,000 697,210

ค่าวัสดุ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  100,000  100,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

         370,000            457,210

ค่ำบอกรับวำรสำรส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ 40,000 40,000

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 30,000 30,000

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 160,000 60,000

ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 0 10,000

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 20,000

รวมค่าตอบแทน 329,000 425,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 5,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 204,000 300,000

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 100,000

งบด าเนินงาน

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

28,067.7 35,163.6 41,242.9 0 %

0 6,400 0 0 %

1,990 0 0 0 %

54,189 66,223 43,000 0 %

0 0 9,924 0 %

270,900.75 259,407.95 281,163.9 -27.96 %

287,818.32 271,206.37 241,235.04 0 %

3,565.71 3,983.61 3,694.71 0 %

2,579 4,630 5,456 0 %

25,680 31,447.3 33,619.4 20 %

319,643.03 311,267.28 284,005.15    2.67 %

1,439,182.68 1,731,657.28 1,170,410.15 -  1.43 %

        533,050           38,200                 -   0  % 

          37,900 0 0 0  % 

           6,990 100  % 

          50,600             5,500           57,900     

       22,470.0 0 0 0 %

651,010 43,700 57,900    25.40 %

651,010 43,700 57,900    25.40 %รวมงบลงทุน 151,600 190,100

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 151,600 190,100

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  -               40,600

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่            149,500

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 0 0

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน          151,600 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 375,000 385,000

รวมงบด าเนินงาน 1,869,000 1,842,210

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 50,000 60,000

ค่ำไฟฟ้ำ 300,000 300,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000 5,000

รวมค่าวัสดุ 465,000 335,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 50,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

วัสดุกำรเกษตร 0 0

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 100,000

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

20,000 20,000 0 0 %

20,000 20,000 0 0 %

20,000 20,000 0 0 %

7,728,355.68 7,328,552.28 6,734,680.15 2.25 %

           7,940             2,600  0  0  % 

7,940 2,600 0 0  % 

7,940 2,600 0 0  % 

0 0 0 -100 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 -100 %

7,940 2,600 0 -    42.9 %

           20,000             20,000

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 15,000 0

รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 35,000 20,000

รวมรายจ่ายอ่ืน 15,000 0

รายจ่ายอ่ืน
รำยจ่ำยอื่น

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ 15,000 0

รวมงานบริหารทัว่ไป 7,757,040 7,931,810

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ

รวมเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบด าเนินงาน 20,000 20,000

งบรายจ่ายอ่ืน

รวมค่าใชส้อย 20,000 20,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0

งบเงินอุดหนุน

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

507,913 689,480 635,100 4.52 %

815 3,885 0 0 %

34,887 42,000 42,000 0 %

0 0 102,758 6.52 %

0 0 15,949 -58.87 %

543,615 735,365 795,807 3.75 %
543,615 735,365 795,807 3.75 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

33,000 36,000 20,500 53.85 %

3,400 0 0 -100 %

36,400 36,000 20,500 31.356 %

0 79,829 0 0 %

          28,143           60,547           48,646

0 0 0 1900 %

28,143 140,376 187,729 15.74 %

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1000 20000

รวมค่าใชส้อย 216,000 250,000

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
   รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

         215,000            230,000

รวมค่าตอบแทน 118,000 155,000

ค่าใชส้อย

ค่ำเช่ำบ้ำน 78,000 120,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 5,000 0

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 5,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,181,040 1,225,320
รวมงบบุคลากร 1,181,040 1,225,320

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 143,520 152,880

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 15,900 6,540

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 0 0

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000

เงินเดือนพนักงำน 979,620 1,023,900

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

0 0 16,000 2.04 %

0 0 0 0 %

0 0 16,000 1.01 %

64,543 176,376 224,229 16.63 %

          13,910 0 %

          21,000           41,000           43,500 0 %

24,900 41,000 57,410

24,900 41,000 57,410

633,058 952,741 1,077,446

8,369,353.68 8,283,893.28 7,812,126.15

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

รวมงบด าเนินงาน 0 100,000

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 100,000

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
   รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบด าเนินงาน

โครงกำรซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ของ อบต.แควอ้อม

0 100,000

รวมค่าใชส้อย 0 100,000

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 9,406,080 9,682,130

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบลงทุน 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,614,040 1,730,320

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 0 0

รวมงบด าเนินงาน 433,000 505,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 50,000

รวมค่าวัสดุ 99,000 100,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 49,000 50,000

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

           7,300         6,800.00 9,280 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

7,300 6,800 9,280 0 %

7,300 6,800 9,280 0 %

7,300 6,800 9,280 0 %

7,300 6,800 9,280 111.11 %

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
   ปรองดองและสมำฉันท์ของคนในชำติ

10,000 10,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 90,000 90,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 90,000 190,000

รวมค่าใชส้อย 90,000 90,000

รวมงบด าเนินงาน 90,000 90,000

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 10,000 10,000

โครงกำรถนนปลอดภัย (จุดบริกำรประชำชนในช่วง
   เทศกำล เช่น วันสงกรำนต์ ,วันปีใหม)่

โครงกำรสนับสนุนกิจกรรม อปพร. 30,000 30,000

40,000 40,000

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
    รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งบด าเนินงาน
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0 246,360 256,320 -44.7 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 71.43 %

0 246,360 256,320 -  42.0 %

0 246,360 256,320 -  42.0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 96.72 %

0 26,000 19,500 -100 %

0 26,000 19,500 0 %

          25,929           52,554 0 0 %

0 0 0 0 %

0 6,460 6,000 50 %

25,929 59,014 6,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 30,000

รวมค่าใชส้อย 55,000 65,000

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 5,000 5,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
  รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 30,000 30,000

รวมค่าตอบแทน 65,500 65,000

ค่าใชส้อย

ค่ำเช่ำบ้ำน 30,500 60,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000 0

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 5,000

รวมงบบุคลากร 685,780 397,980

งบด าเนินงาน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 24,500 42,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 685,780 397,980

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

ค่าตอบแทน

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

เงินเดือนพนักงำน 643,780 355,980

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 17,500 0

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา
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0 0 0 100 %

0 5,092 0 0 %

62,383.2 104,087.4 0 0 %

0 22,100 0 0 %

62,383.2 131,279.4 0 100 %

88,312.2 216,293.4 25,500 12.033 %

88,312.2 462,653.4 281,820 -33.90 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0           71,600 28.57 %

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 84,000 108,000

รวมค่าตอบแทน 0 30,000

ค่าใชส้อย

ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0 30,000

รวมงบบุคลากร 0 301,780

งบด าเนินงาน

เงินวิทยฐำนะ 0 17,500

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 301,780

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน 0 284,280

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

รวมงบด าเนินงาน 120,500 135,000

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 806,280 532,980

วัสดุกำรศึกษำ 0 0

รวมค่าวัสดุ 0 5,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 0

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 0 0

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 0 5,000

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

0 46,960 88,180 14.8 %

         8,750.0 0 8,690 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

48,540 0 0 0 %

57,290 46,960 168,470 25.07 %

0 0 0 -16.67 %

0 0 4,200 -30.23 %

0 0 108,253.2 10.58 %

0 0 0 0 %

0 0 18,240 0 %

0 0 0 0 %

0 0 130,693.2 1.86 %

วัสดุอื่น 5,000 5,000

รวมค่าวัสดุ 199,300 203,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

วัสดุกำรศึกษำ 20,000 20,000

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 124,800 138,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 18,000 15,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 0 0

รวมค่าใชส้อย 286,840 358,750

โครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครอง 0 3,000

โครงกำรป้องกันควบคุมโรคมือ เท้ำ ปำก 
   ในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

0 10,000

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู
   ทีสั่งกัด ศพด.ของ อบต.

0 10,000

โครงกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กเล็ก 3,000 3,000

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพอนำมัยเด็กเล็ก ศพด.
อบต แควอ้อม

10,000 10,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 21,500 15,000

โครงกำรทัศนะศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแควอ้อม

20,000 20,000

โครงกำรหนูน้อยส่งเสริมกำรออมทรัพย์ 1,500 1,500

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
   ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 168,340 193,250

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

57,290 46,960 299,163.2 19.409 %

          11,990 -100 %

            3,300 0 %

0 0 0 100 %

0 0 11,990   4,400.00 %

0 0 11,990   4,400.00 %

475,000 391,000 395,000 0 %

0 0 0 0  % 

0 0 0 13.25 %

475,000 391,000 395,000

475,000 391,000 395,000

532,290 437,960 706,153.2

620,602.2 900,613.4 987,973.2

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 940,140 1,589,530

รวมแผนงานการศึกษา 1,746,420 2,122,510

รวมเงินอุดหนุน 391,000 413,000

รวมงบเงินอุดหนุน 391,000 413,000

อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
   ในเขตพืน้ทีต่ ำบลแควอ้อม

         166,000            188,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์) 
   เพือ่สนับสนุนกำรด ำเนินตำมโครงกำรต่ำงๆ

         225,000            225,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0 0

รวมงบลงทุน 5,000 225,000

งบเงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000 225,000

ครุภัณฑ์อื่น 0 225,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว             5,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 58,000 58,000

รวมงบด าเนินงาน 544,140 649,750

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 3,000 3,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 15,000 15,000

ค่ำไฟฟ้ำ 40,000 40,000

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
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0 0 0 100 %

0 0 0 4,727.5
9

%

0 0 0

0 0 0

0 0 27,000 0 %

62174 128,265.7 59,027.6 -80 %

0 0 6,431 0 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 6.89 %

131,050 0 0 0 %

0 0 0 100 %โครงกำรเพิม่พืน้ทีสี่เขียวในพืน้ทีต่ ำบลแควอ้อม 0 20,000

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
   ของ อบต.แควอ้อม

56,130 60,000

โครงกำรฝึกอบรมเพิม่ศักยภำพอำสำสมัคร
   สำธำรณสุข  (อสม)

0 0

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคขำดสำรไอโอดีน 20,000 0

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
    จำกยุงลำยโรคไข้เลือดออก

100,000 20,000

โครงกำรกิจกรรม Big Cleaning Day 20,000 20,000

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
   ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 870 435,600

รวมงบบุคลากร 870 435,600

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

เงินเดือนพนักงำน 0 393,600

เงินประจ ำต ำแหน่ง
870 42,000

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสุข
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0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 43,948.3 0 %

193,224 128,265.7 136,406.9 -5.675 %

0 0 27,100 0 %

0 0 27,100 0 %

193,224 128,265.7 163,506.9 -5.272 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 -100 %

193,224 128,265.7 163,506.9 70.86 %

รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 0

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 372,000 635,600

รวมเงินอุดหนุน 160,000 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

รวมงบด าเนินงาน 211,130 200,000

งบเงินอุดหนุน

รวมค่าวัสดุ 15,000 15,000

รวมค่าใชส้อย 196,130 185,000

ค่าวัสดุ

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรดูแลรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่

0 5,000

หมู่บ้ำน/ชุมชนไร้ขยะ 0 0

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
    โครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

160,000 0

โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้น้ ำและกำรจัดกำรน้ ำ
   ในครัวเรือน/ชุมชนอย่ำงยั่งยืน

0 5,000

โครงกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้น
   ทำงตำมหลักกำร 3Rs

0 40,000

โครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
   และคุ้มค่ำ

0 5,000

โครงกำรรณรงค์ลดกำรท ำลำยคุณภำพอำกำศ 0 5,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 15,000 15,000

โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต กำรบริโภคและกำรบริกำร
   ทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

0 5,000

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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0 0 160,000 0 %

0 0 160,000 0 %

0 0 160,000 0 %

0 0 160,000 0 %

193,224 128,265.7 323,506.9 70.86 %

20,000 20,000 0 0 %

20,000 20,000 0 0 %

20,000 20,000 0 0 %

20,000 20,000 0 0 %

20,000 20,000 0 0 %รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 372,000 635,600

รวมเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 0 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบเงินอุดหนุน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินอุดหนุน

รายการ
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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492,582 50,940 0 -7.79 %

41,548 7,000 0 0 %

108,000 108,000 176,616 2.24 %

12,000 12,000 22,650 -17.94 %

654,130 177,940 199,266 -5.25 %

654,130 177,940 199,266 -5.25 %

0 0 0 50 %

0 0 0 0 %

0 0 0 200 %

14,420 19,470 0 33.33 %

14,420 19,470 0 114.47 %

0 %

6,200 14,383 0 100 %รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 80,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
   ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 15,000 20,000

รวมค่าตอบแทน 76,000 163,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 5,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 108,000

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
    แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 30,000

รวมงบบุคลากร 963,800 913,200

งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 34,000 27,900

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 963,800 913,200

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 246,000 251,520

เงินเดือนพนักงำน 641,800 591,780

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน
งบบุคลากร

แผนงานเคหะและชมุชน

รายการ
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
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          10,890 0 0 66.67 %

3,000 160,650 241,900 -11.34 %

20,090 175,033 241,900 6.41 %

0 0 0 50 %

0 36,117 0 0 %

38,399 16,983 13,403 50 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 50 %

44,681 85,310 0 100 %

83,080 138,410 13,403 79.31 %

117,590 332,913 255,303 29.781 %

0         19,000.0 0 0 %

          21,000 0 0 0 %

0 0 0 -100 %

           3,300 0 0      1,562.0 %

24,300 19,000 0 -  41.90 %

          65,000 0 0 0 %

289,632 0 0 0 %ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 0 0

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์       203,100.0 118,000

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             7,100         118,000.0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ          196,000 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร 0 0

รวมงบด าเนินงาน 803,660 1,043,000

งบลงทุน

วัสดุอื่น 0 50,000

รวมค่าวัสดุ 145,000 260,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 0

วัสดุก่อสร้ำง 100,000 150,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 20,000 30,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 552,660 490,000

รวมค่าใชส้อย 582,660 620,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 50,000

ปี 2562 ปี 2563
รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)
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0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

354,632 0 0 100 %

378,932 19,000 0 -57.48 %

1,150,652 529,853 454,569 -1.774 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

-100 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 -100 %

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 172,000 0

รวมงบลงทุน 172,000 0

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค          172,000 0

รวมงบด าเนินงาน 0 50,000

งบลงทุน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 50,000

งบด าเนินงาน
ค่าวัสดุ

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,162,560 2,124,200

งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000

รวมงบลงทุน 395,100 168,000

ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำซ่ึงเกี่ยวกับส่ิงก่อสร้ำง หรือเพือ่ให้ได้มำ
   ซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ 0 20,000

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนทีจ่่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำออกแบบและควบคุมงำน 0 30,000

รายการ
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

0 249,415.64 12,194.04 0 %

0 249,415.64 12,194.04 0 %

0 249,415.64 12,194.04 0 %

0 249,415.64 12,194.04 -70.93 %

313,500 380,500 472,000 -100 %

313,500 380,500 472,000 -100 %

0 98,600 35,000 -100 %

0 98,600 35,000 -100 %

313,500 479,100 507,000 -100 %

0 0 192,000 0 %

0 0 192,000 0 %

0 0 192,000 0 %

313,500 479,100 699,000 -100 %

1,464,152 1,258,368.64 1,165,763.04 -  24.63 %

รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 550,000 0

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 2,884,560 2,174,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 50,000 0

รวมงบด าเนินงาน 550,000 0

ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 50,000 0

รวมค่าใชส้อย 500,000 0

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร          500,000 0

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 172,000 50,000

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

0 17,940.8 0 0 %

0 34,325 0 0 %

0 3,300 0 0 %

0 0 0 -20 %

0 0 0 0 %

0 0 0 100 %

0 55,565.8 0 6.67 %

0 55,565.8 0 6.67 %

0 20,000 0 0 %

0 20,000 0 0 %

0 20,000 0 0 %

0 75,565.8 0 6.67 %

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 75,000 80,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าใชส้อย 75,000 80,000

รวมงบด าเนินงาน 75,000 80,000

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของชมรม
   ผู้สูงอำยุต ำบลแควอ้อม

50,000 50,000

โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำครอบครัว 0 10,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุต ำบลแควอ้อม 0 0

โครงกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำสตรี            25,000 20,000

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้สูงอำยุ
   ต ำบลแควอ้อม

0 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
   ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรกิจกรรม  Big Cleaning Day 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

32,913 0 0 0 %

32,913 0 0 0 %

32,913 0 0 0 %

176,000 0 0 0 %

176,000 0 0 0 %

176,000 0 0 0 %

208,913 0 0 0 %

208,913 75,565.8 0 6.67 %

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 0 0

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 75,000 80,000

งบด าเนินงาน

รวมเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 0 0

รวมงบด าเนินงาน 0 0

งบเงินอุดหนุน

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

โครงกำรกิจกรรม  Big  Cleaning  Day 0 0

รวมค่าใชส้อย 0 0

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
   ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

36



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

0 0 20,100 -100 %

80,462 46,330 43,315 -100 %

0 0 0 -100 %

83,100 0 0 0 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

284,485 0 0 0 %

448,047 46,330 63,415 -4.762 %

448,047 46,330 63,415 -4.762 %รวมงบด าเนินงาน 210,000 200,000

โครงกำรถวำยควำมอำลัย และถวำยเป็นพระรำช
  กุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
  อดุลยเดช รัชกำลที ่9

50,000 0

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหำมหำรำชินี 80,000 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
   ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ในรัชกำลปัจจุบัน

80,000 0

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
    กุมำรี ในพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ นำยณรงค์
    แก้วอ่อน

0 0

รวมค่าใชส้อย 210,000 200,000

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ ฯ
   พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง (โครงกำรเฉลิม
   พระเกียรติ 12 สิงหำมหำรำชิน)ี

0 50,000

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรำชินี 0 50,000

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวำมหำรำช 0 0

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 0 100,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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50,000 50,000 0 0 %

50,000 50,000 0 0 %

50,000 50,000 0 0 %

498,047 96,330 63,415 -4.762 %

41,300 47,037 35,000 35.14 %

       86,444.4 0 0 100 %

0 0 0 100 %

127,744.4 47,037 35,000 116.22 %

0 0 0 -23.08 %

0 0 0 -23.08 %

127,744.4 47,037 35,000    80.0 %

127,744.4 47,037 35,000    80.0 %

รวมค่าใชส้อย 37,000 80,000

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบลต้ำนยำเสพติด 0 20,000

โครงกำรจัดกำรแข่งขันเรือยำวประเพณี ประจ ำปี 0 10,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 50,000 90,000

รวมค่าวัสดุ 13,000 10,000

รวมงบด าเนินงาน 50,000 90,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬำ 13,000 10,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 37,000 50,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 210,000 200,000

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0 0

งบเงินอุดหนุน

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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6,840 0 0 100 %

4,320 4,000 0 0 %

4,000 4,800 0 0 %

4,000 4,800 0 0 %

52,065 41,460 0 88.24 %

20,000 9,000 0 100 %

10,000 10,000 10,000 0 %

101,225 74,060 10,000 100 %

101,225 74,060 10,000 100 %

101,225 74,060 10,000 100 %

727,016.4 217,427 108,415 26.4 %

โครงกำรจัดกิจกรรมท ำบุญพลับพลำทีป่ระทับ
   สมเด็จพระเจ้ำพีน่ำงฯ

10,000 10,000

โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทงกำบกล้วย 0 10,000

โครงกำรส่งเสริมพระพทุธศำสนำเนื่องในวันอำสำฬหบูชำ 0 0
โครงกำรจดังำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ 42,500 80,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 52,500 105,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 312,500 395,000

รวมค่าใชส้อย 52,500 105,000

รวมงบด าเนินงาน 52,500 105,000

ปี 2563

โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในวันมำฆบูชำ 0 0

โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในวันวิสำขบูชำ 0 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
   ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำล
   วันเข้ำพรรษำ

0 5,000

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%)
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71,000 0 0 0 %

        352,148         680,000       1,490,500 0 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

423,148 680,000 1,490,500 12.946 %

423,148 680,000 1,490,500 12.946 %

423,148 680,000 1,490,500 12.946 %

423,148 680,000 1,490,500 12.946 %

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 224,000 253,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 224,000 253,000

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 224,000 253,000

รวมงบลงทุน 224,000 253,000

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
     และภูมิทัศน์โดยรอบ

0 40,000

โครงกำรปรับปรุงศูนย์กำรเรียนรู้ อบต.แควอ้อม หมู่ที ่2 0 213,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค          224,000 0

ค่ำถมดิน 0 0

งบลงทุน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
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0 0 210,650 4.02 %

0 0 210,650 4.02 %

0 0 210,650 4.02 %

94,800 22,560 83,868.52 -26.33 %

94,800 22,560 83,868.52 -26.33 %

0 0 0 100 %

0 0 0

94,800 22,560 83,868.52 3.14 %

94,800 22,560 294,518.52 3.76 %

94,800 22,560 294,518.52 3.76 %

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563

รวมแผนงานการเกษตร 340,840 353,640

รวมงบด าเนินงาน 101,800 105,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 340,840 353,640

วัสดุกำรเกษตร 0 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 30,000

รวมค่าใชส้อย 101,800 75,000

ค่าวัสดุ

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
   ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

101,800 75,000

รวมงบบุคลากร 239,040 248,640

งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 239,040 248,640

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 239,040 248,640

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

0 0 99,000 0 %

0 0 11,000 0 %

0 0 110,000 0 %

0 0 110,000 0 %

0 0 500 0 %

0 0 500

387,622.05 372,157.84 440,327.89 0 %

387,622.05 372,157.84 440,327.89 0 %
387,622.05 372,157.84 440,827.89 0 %

123,000 0 0 0 %

123,000 0 0 0 %

123,000 0 0 0 %

510,622.05 372,157.84 550,827.89 0 %

510,622.05 372,157.84 550,827.89 0 %

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%)

รวมแผนงานการพาณิชย์ 570,000 570,000

รวมงบลงทุน 0 0

รวมงานกิจการประปา 570,000 570,000

ขยำยเขตประปำ ม.1 0 0

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0 0

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

รวมงบด าเนินงาน 450,000 450,000
งบลงทุน

ค่ำไฟฟ้ำ 450,000 450,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 450,000 450,000

รวมค่าใชส้อย 0 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รวมงบบุคลากร 120,000 120,000

งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 12,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 120,000 120,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 108,000

งานกิจการประปา
งบบุคลากร

แผนงานการพาณิชย์
ปี 2563
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

65,808 60,511 76,416 0 %

0 3,784,000 3,740,900 7.2 %

0 664,000 665,600 12.5 %

84,000 87,000 96,000 -12.5 %

0 0 0 77.42 %

100,000 155,501 150,000 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 900 %

132,419 131,358 137,910 9.34 %

382,227 4,882,370 4,866,826 15.343 %

382,227 4,882,370 4,866,826 15.343 %

382,227 4,882,370 4,866,826 15.343 %

382,227 4,882,370 4,866,826 15.343 %

13,021,358.33 16,848,021.66 17,609,736.7 6.15 %รวมทุกแผนงาน 22,000,000 23,352,000

รวมงบกลาง 5,978,600 6,895,920

รวมแผนงานงบกลาง 5,978,600 6,895,920

รวมงบกลาง 5,978,600 6,895,920

รวมงบกลาง 5,978,600 6,895,920

เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนของส ำนักงำน
ประกันสังคม

5,000 50,000

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)

140,400 153,520

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 0 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบล 150,000 150,000

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000 84,000

ส ำรองจ่ำย 620,000 1,100,000

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 4,099,200 4,394,400

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 768,000 864,000

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000 100,000

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน   เงินเดอืนพนักงาน 2,220,300 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก ่ประธำนสภำ อบต. 1 คน  รองประธำน 
สภำ อบต. 1 คน สมำชิกสภำ อบต. จ ำนวน  14 คน เลขำนุกำรสภำ 1 
คน จ ำนวน 12 เดือน
    (ส ำนักปลัด)เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,673,980 บาท

 เพือ่จ่ำยเงินเดือน ของพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 6  อัตรำ ได้แก่
   - ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   - ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 12 เดือน

   เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,540,800 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของผู้บริหำร ได้แก ่นำยก องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน 
จ ำนวน 12 เดือน 

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 86,400 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำร ได้แก ่นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 คน และรองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน จ ำนวน 12 เดือน

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บำท

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภอ อัมพวำ   จังหวัดสมุทรสงครำม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนของผู้บริหำร ได้แก ่นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 คน และรองนำยกงค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน 
จ ำนวน 12 เดือน

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,225,520 บาท
   เงินเดอืนนายก/รองนายก 514,080 บำท

     ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 23,352,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป 7,931,810 บาท

งบบุคลากร 5,899,500 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 100,000 บำท

งบด าเนินงาน 1,842,210 บาท
ค่าตอบแทน 425,000 บาท

   เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำน
จ้ำงทัว่ไป เช่น เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว   
(ส ำนักปลัด)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ตรวจกำรจ้ำง 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 978,720 บำท
  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

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 174,960 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้
    - ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง

   เงินประจ าต าแหน่ง 168,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 3 อัตรำ 
ดังนี้
   - ต ำแหน่ง  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
   - ต ำแหน่ง  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
   - ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด

   เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 84,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนส่วนต ำบล เช่น เป็นค่ำตอบแทน
รำยเดือนต ำแหน่งนักบริหำรงำน อบต. ระดับกลำง  เงินเพิม่ค่ำครองชีพ
ชั่วครำว  เงินเพิม่ตำมคุณวุฒิ กพ.รับรอง เป็นต้น 

   - ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
   - ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
   - ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
   - ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 60,000 บำท

ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ตา่งๆ 40,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบอกรับวำรสำร หนังสือพิมพ์หรือเอกสำรทำงวิชำกำร
อื่นๆ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
(ส ำนักปลัด)

ค่าเชา่ทรัพย์สิน 10,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ทีใ่ช้ประโบชน์แก่ทำงรำชกำร เช่น ค่ำ
เช่ำทีดิ่น หรืออื่นๆ

     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร เช่น  ค่ำปักเสำพำดสำยภำยนอก
สถำนทีไ่ฟฟ้ำ หน่วยงำนรำชกำรเพือ่ให้รำชกำรได้ใช้บริกำรไฟฟ้ำ, ค่ำจ้ำงเหมำเดิน
สำยไฟ และติดต้ังอุปกรณ์เพิม่เติม ,  ค่ำวำงท่อประปำ ภำยนอกสถำนทีร่ำชกำร 
เพือ่ให้รำชกำรได้ใช้บริกำรน้ ำประปำ, ค่ำจ้ำงเหมำเดินท่อประปำและติดต้ังอุปกรณ์  
เพิม่เติม  ค่ำจัดท ำป้ำยประกำศ  ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ  ค่ำธรรมเนียม  ค่ำติดต้ัง
โทรศัพท ์ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลจัดเก็บข้อมูล ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเว็ปไซต์ ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ทีใ่ช้เพือ่เป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร   
(ส ำนักปลัด)

ค่าใชส้อย 697,210 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

  เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
(ส ำนักปลัด)

  ค่าเชา่บ้าน 300,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึง
มีสิทธิได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร  (ส ำนักปลัด) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 5,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

 และควบคุมงำนก่อสร้ำง , ค่ำตอบแทนกำรส่ังใช ้อปพร., อสม.,อช.,รศทป.,
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวน,ค่ำตอบแทนผู้แทนชุมชนทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง,เงินสมนำคุณ
วิทยำกรในกำรฝึกอบรมและประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ  ฯลฯ  
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม/โครงกำรโครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตยและกำรเลือกต้ัง เพือ่ให้ควำมรู้ให้แก่พนักงำน 
ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำฯ อบต. และ
ประชำชน  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตำมหนังสือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกต้ังประจ ำจังหวัดสมุทรสงครำม  ทีล่ต (สส)0702/ว1217 ลงวันที่ 3 
ธันวำคม 2557)
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่55)
(ส ำนักปลัด)

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

   3. โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 20,000 บำท

   2. โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 172,210 บำท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
   1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 100,000 บำท

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 30,000 บำท
  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
    -  ค่ำรับรองพิธีกำร เช่น ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่ำของขวัญ/
สมนำคุณ ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องกับกำรเล้ียงรับรองรวมทัง้
ค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นต้องจ่ำยทีเ่กี่ยวกับกำรรับรองพิธีกำร กำรต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลทีม่ำนิเทศงำน ตรวจงำน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนะ
ศึกษำดูงำน 
    - ค่ำเล้ียงรับรอง เช่น ค่ำจัดเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร ทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังตำมกฏหมำยหรือตำม
ระเบียบหรือหนังสือส่ังกำร เป็นต้น 
(ส ำนักปลัด)

  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก บริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำ
ผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นต้น
  (ส ำนักปลัด)    
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของทำงรำชกำร
เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
(ส ำนักปลัด)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บำท

  7. โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนเก่ียวกับกฎหมาย
จัดตั้งและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5,000 บำท

  6. ค่าใชจ้่ายในงานรัฐพิธี 5,000 บำท

   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
ตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังก ำหนด (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำแหน่ง
ทีว่่ำงและกรณีคณะกรรมกำรเลือกต้ังส่ังให้เลือกต้ังใหม่) รวมทัง้ค่ำ ใช้จ่ำยในกำร
ประชำสัมพันธ ์ กำรรณรงค์หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน ให้ทรำบถึงสิทธิ
และหน้ำทีแ่ละกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง  
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่55)  
(ส ำนักปลัด)

   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์/จัดจ้ำง จ้ำงเหมำบริกำร อันเกี่ยวเนื่อง
กับกำรงำนรำชพิธ ีรัฐพิธ ีและงำนพิธีกำรต่ำงๆ อย่ำงเช่น ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ 
พำนพุม่ พำนดอกไม้ พำนสักกำระ พวงหรีดและพวงมำลำในวันส ำคัญต่ำงๆ เป็นต้น
(ส ำนักปลัด)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆเกี่ยวกับโครงกำร อบรมให้ควำมรู้แก่
พนักงำนและประชำชนเกี่ยวกับกฎหมำยจัดต้ังและกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่52) 
(ส ำนักปลัด)

  5. ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้ง 150,000 บำท

   4. โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนเก่ียวกับ
     พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  พ.ศ.2540

5,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆเกี่ยวกับโครงกำร อบรมให้ควำมรู้แก่
พนักงำนและประชำชนเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร      
พ.ศ.2540 และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่52) 
(ส ำนักปลัด)
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนวัสดคุอมพิวเตอร์ 50,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ
จำนบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ ์เมำท ์หมึกพิมพ ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(ส ำนักปลัด)

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำ เผยแพร่ และทีเ่กี่ยวข้องกับกำรประชำสัมพันธ ์
เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์ พูก่ัน สี ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภำพ  
เมมโมร่ีกำร์ด เป็นต้น
(ส ำนักปลัด)

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 บำท

วัสดยุานพาหนะและขนส่ง 50,000 บำท

วัสดงุานบ้านงานครัว 20,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำดพืน้ ไม้ถูพืน้ แก้วน้ ำ ช้อน 
ส้อม น้ ำยำล้ำงจำน ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ถุงมือ และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
(ส ำนักปลัด)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุทีเ่กี่ยวกับยำนพำหนะและขนส่งขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแควอ้อม เช่น อุปกรณ์ของรถจักรยำนยนต์ ,รถยนต์ส่วนกลำง ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับยำนพำหนะและ
ขนส่ง 
(ส ำนักปลัด)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน
และน้ ำมันเคร่ือง ทีใ่ช้ในงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม ไม่ว่ำจะเป็น
รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เคร่ืองตัดหญ้ำ เคร่ืองพ่นหมอกควัน เป็นต้น 
(ส ำนักปลัด) 

วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 50,000 บำท

วัสดสุ านักงาน 50,000 บำท
ค่าวัสดุ 335,000 บาท

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

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ำและวิทย ุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และวัสดุไฟฟ้ำทีเ่กี่ยวเนื่องกับครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำทีเ่กี่ยวเนื่องกับ 
ส่ิงก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สวิท์ไฟ เทปพันสำยไฟ 
รวมถึงวัสดุไฟฟ้ำอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(ส ำนักปลัด)    
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวนจัดซ้ือเครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA หรือสูงกว่า 42,500 บำท
 เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำยละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้
   1) เป็นเคร่ืองฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพือ่ฉำยภำพจำก
คอมพิวเตอร์หรือวิดีโอได้
   2) มีควำมละเอียดของภำพ ระดับ XGA (1024 x 768 พิกเซล) หรือสูงกว่ำ
   3) มีเป็นระดับควำมสว่ำง ไม่น้อยกว่ำ  4,000 ANSI Lumens

ค่าครุภัณฑ์ 190,100 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

งบลงทุน 190,100 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 60,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์โทรเลข   เช่นค่ำฝำกส่งไปรษณีย์  โทรเลข  ค่ำไปรษณีย ์ 
ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ยำกร  ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย ์ เป็นต้น
(ส ำนักปลัด)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม  เช่น โทรภำพ หรือโทรสำร ค่ำเท
เลกซ์  ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริกำรอินเตอร์เน็ต และค่ำส่ือสำรอื่นๆ  รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้รับบริกำรและ
ค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกัน เป็นต้น
(ส ำนักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 บำท

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 300,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของส ำนักงำน  และสถำนทีอ่ยู่ในควำมดูแลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกัน  เช่น ค่ำบริกำร ค่ำ
ภำษ ี เป็นต้น
(ส ำนักปลัด)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ทีใ่ช้ในกำรติดต่อรำชกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีช่ ำระพร้อมกัน
  เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง  ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท ์  ค่ำบ ำรุงรักษำสำยสัญญำณ   ค่ำ
ภำษ ี เป็นต้น 
(ส ำนักปลัด)

วัสดอ่ืุน 10,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กิดขึ้น เช่น ค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชน
ทีม่ำติดต่อรำชกำร พนักงำน  พนักงำนจ้ำง สมำชิก อบต. เป็นต้น 
(ส ำนักปลัด)
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จ ำนวน

จ ำนวนจัดซ้ือชดุเครื่องเสียงกลางแจ้ง และอุปกรณ์พร้อมตู้เก็บ 100,000 บำท

จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมมุ 120 น้ิว 7,000 บำท

   4) ใช้ระบบ Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) หรือดีกว่ำ
   5) มีช่องต่อระบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่74)  
   หมำยเหตุ : รำยละเอียดคุณบัติอ้ำงอิงจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนัก
งบประมำณ ณ วันปัจจุบัน
(ส ำนักปลัด)

 เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือจอรับภำพโปรเจคเตอร์ชนิดขำต้ัง จ ำนวน 1ชุด  ตำม
รำยละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้
   1) จอรับภำพโปรเจคเตอร์ ชนิดขำต้ัง 
   2) ชนิดขำต้ังและจอภำพม้วนเก็บในกล่องได้
   3) ขนำดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่ำ 120 นิ้ว
   4) ขนำดของจอ(Size) ไม่น้อยกว่ำ 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm)
   5) เนื้อจอรับภำพ (Fabric) : MATT WHITE มีสัดส่วนแสดงภำพ 4:3 หรือดีกว่ำ 
ท ำจำก Fiber Glass หรือวัสดุทีดี่กว่ำ
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่75)  
(ส ำนักปลัด)

เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงกลำงแจ้ง และอุปกรณ์พร้อมตู้เก็บ จ ำนวน 1 ชุด มี
รำยละเอียดดังนี้
 1. เคร่ืองขยำยเสียง ก ำลังขยำย 2x300 W.(at 8Ω)หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง
 2. เคร่ืองผสมเสียง 12 ช่อง (Mixing Console) จ ำนวน 1 เคร่ือง
 3. ตู้ล ำโพง 15 นิ้ว 2 ทำง รองรับก ำลังขยำยได้ 300 W ที ่8 โอมห์ หรือดีกว่ำ  
จ ำนวน 1 คู่
 4. ขำต้ังล ำโพง วัสดุท ำจำกสแตนเลสไม่เป็นสนิม ปรับควำมสูงได้ต้ังแต่ 120 
เซนติเมตร รับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 50 กิโลกรัม  จ ำนวน 1 คู่ 
 5. ตู้เก็บอุปกรณ์ ผิว PVC  ฝำทึบหน้ำ - หลัง ลึก  20  นิ้ว  สูง 8U พร้อมแป้นมีล้อ  
จ ำนวน 1 ชุด 
 6. ชุดไมโครโฟนไร้สำย แบบไมค์คู่ ย่ำนควำมถี ่UHF  จ ำนวน 1 ชุด
 7. ไมโครโฟนใช้สำย ชนิด Dynamic  จ ำนวน 1 ตัว
 8. ขำไมโครโฟนต้ังพืน้  จ ำนวน 1 ชุด 
 9. ขำไมล์ต้ังโต๊ะ จ ำนวน 1 ชุด
10. สำยไมค์โครโฟน  XLR  ผู้ - เมีย จ ำนวน 2 เส้น 
11. สำยสัญำณเสียง , สำยล ำโพง และอุปกร์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่75)  
(ส ำนักปลัด)
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จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนภายใตห้ลักธรรมาภิบาล

20,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรประชำคมและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล เช่น กำรประชำคมเพือ่กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น แผนชุมชน/หมู่บ้ำน กำรประชำคมเพือ่ระดมควำมคิดเห็น
แลกเปล่ียนเรียนรู้ รับฟังหรือแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  เป็นต้น  
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 51)
(ส ำนักปลัด)

งบด าเนินงาน 20,000 บาท
ค่าใชส้อย 20,000 บาท

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 20,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) ขนาด 1 kVA 40,600 บำท

    เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 7 เคร่ือง          มี
รำยละเอียดและคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้
     - เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 
     - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 kVA (600 Watts)
     - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
   หมำยเหตุ : ใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมก ำหนด ณ วันทีป่ัจจุบัน
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่75)  
(ส ำนักปลัด)
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน  ค่าเชา่บ้าน 120,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมี
สิทธิได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
(กองคลัง)

  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 5,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำน ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
(กองคลัง)     

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,000 บำท

งบด าเนินงาน 505,000 บาท
ค่าตอบแทน 155,000 บาท

  เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง 6,540 บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำน
จ้ำงทัว่ไป เช่น เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว

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

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 152,880 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก่
    - ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้

  เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บำท

  เงินเดอืนพนักงาน 1,023,900 บำท

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

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก่
   - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

งบบุคลากร 1,225,320 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,225,320 บาท

งานบริหารงานคลัง 1,730,320 บาท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก 
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ ์เมำท ์หมึกพิมพ ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(กองคลัง)

  วัสดคุอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

ค่าวัสดุ 100,000 บาท
  วัสดสุ านักงาน 50,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำน เช่น ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่ำงๆ  และ
วัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
(กองคลัง)

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินต่ำงๆเพือ่ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ
(กองคลัง)

2. โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 150,000 บำท

1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 80,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร  เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง   ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ 
ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นต้น

  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม ประจ ำป ีพ.ศ.2563 เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่ำใช้ใช้อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่52)
(กองคลัง)

ค่าใชส้อย 250,000 บาท
 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามคัคีปรองดองและสมา
ฉนัท์ของคนในชาติ

10,000 บำท

3. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 10,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม อปพร. (ทบทวน) หรือกิจกรรมอื่นๆเพือ่เพิม่ศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนให้แก ่อปพร.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่40)
(ส ำนักปลัด)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ และกิจกรรม อันเป็นกำร
พิทักษ์รักษำไว ้ซ่ึงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์อันเป็นทีย่ึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชำชน  
เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำพำหนะในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  ค่ำอำหำร  เคร่ืองด่ืม  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่40) 
(ส ำนักปลัด)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำฉันท์ให้คนในชำติ   
ให้มีควำมรู้รักสำมัคคี   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  
(ส ำนักปลัด)

2. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. 30,000 บำท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1.โครงการถนนปลอดภัย (จุดบริการประชาชนวันสงกรานต ์,วันปีใหม)่ 40,000 บำท

งบด าเนินงาน 90,000 บาท
ค่าใชส้อย 90,000 บาท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรถนนปลอดภัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  เช่น กำรต้ังด่ำน ร่วม
เฝ้ำระวังและป้องกันภัยต่ำงๆทีอ่ำจเกิดขึ้นในพืน้ที ่ณ จุดปริกำรประชำชน ในช่วงเทศกำลต่ำงๆ เช่นเทศกำล
วันสงกรำนต์ วันขึ้นปีใหม่  เป็นต้น (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่40) 
(ส ำนักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 90,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ 
อบต.แควอ้อม

100,000 บำท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท
ค่าใชส้อย 100,000 บาท

   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ อบต.แควอ้อม
   ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่42
(ส ำนักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 100,000 บาท



56

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน    รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 5,000 บำท

  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 30,000 บำท

ค่าใชส้อย 65,000 บาท
  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

    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)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรต้อนรับคณะบุคคลและบุคคลทีเ่ข้ำมำ    ตรวจ
งำน นิเทศงำน หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษำ กำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กและอื่นๆ
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่าเชา่บ้าน 60,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมี
สิทธิได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร   
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 5,000 บำท

งบด าเนินงาน 135,000 บาท
ค่าตอบแทน 65,000 บาท

 เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำงทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 532,980 บาท

  เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บำท

  เงินเดอืนพนักงาน 355,980 บำท
  เพือ่จ่ำยเงินเดือน ของพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 1  อัตรำ ได้แก่
    - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

งบบุคลากร 397,980 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 397,980 บาท

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

แผนงานการศึกษา
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  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนจ้ำงเหมำ ทีป่ฏิบัติหน้ำที่
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 108,000 บำท

ค่าใชส้อย 358,750 บาท

ค่าตอบแทน 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวิทยฐำนะ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล   ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

งบด าเนินงาน 649,750 บาท

    เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ 
ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

  เพือ่จ่ำยเงินเดือน ของพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก่
    - ต ำแหน่ง  ครู 

  เงินวิทยฐานะ 17,500 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 301,780 บาท
  เงินเดอืนพนักงาน 284,280 บำท

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,589,530 บาท
งบบุคลากร 301,780 บาท

วัสดสุ านักงาน 5,000 บำท
ค่าวัสดุ 5,000 บาท

  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 30,000 บำท
  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร  เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำร จอดรถ 
ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นต้น
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำน เช่น ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่ำงๆ และ
วัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนของกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน
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จ ำนวน  4. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็เล็ก 3,000 บำท

  3. โครงการหนูน้อยส่งเสริมการออมทรัพย์ 1,500 บำท

  2. โครงการทัศนะศึกษาศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 20,000 บำท
     เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรทัศนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแคว
อ้อม เช่น ค่ำจัดอบรมผู้ปกครอง ค่ำรถ ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 61)
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรหนูน้อยส่งเสริมกำรออมทรัพย ์ 
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ให้รู้จักกำรออม กำรประหยัดเงิน และรู้คุณค่ำของเงิน
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้ำ 62)
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
เล็ก เพือ่ส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำย ควำมสำมัคคี ระเบียบวินัยของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กของ อบต.แควอ้อม 
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 62)
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

  1. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหารสถานศึกษา 193,250 บำท
  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำน ศึกษำตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 ดังนี ้ 
     - ค่ำอำหำรกลำงวันของเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม   จ ำนวน 25 คน   คนละ 20 บำท  จ ำนวน 245 วัน  เป็นเงิน 
122,500 บำท     
    - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม จ ำนวน 
25 คนๆละ 1,700 บำท  เป็นเงิน 42,500 บำท
    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม จ ำนวน 25 คน  ดังนี ้      
        1) ค่ำหนังสือเรียน  อัตรำคนละ 200 บำท/ป ีเป็นเงิน 5,000  บำท 
        2) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ป ีเป็นเงิน 5,000 บำท 
        3) ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ป ีเป็นเงิน 7,500   บำท 
        4) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อัตรำคนละ 430 บำท/ป ีเป็นเงิน 10,750 บำท 
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้ำ 60 )
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)     
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   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำดพืน้ ไม้ถูพืน้ 
แก้วน้ ำ ช้อน ส้อม น้ ำยำล้ำงจำน ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ถุงมือ และ
อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำน เช่น ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
ต่ำงๆ และวัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

วัสดงุานบ้านงานครัว 15,000 บำท

ค่าวัสดุ 203,000 บาท
วัสดสุ านักงาน 15,000 บำท

  8. โครงการปอ้งกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็กของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 10,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครอง เช่น ค่ำ 
อำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม และอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำ 36)
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

  7. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 3,000 บำท

  6. ค่าใชจ้่ายส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชพีครูทีส่ังกัดศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล

10,000 บำท

   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูทีสั่งกัด 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
   (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 )

   5. โครงการส่งเสริมคุณภาพอนามยัเดก็เล็ก ศพด.อบต.แควอ้อม 10,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริมคุณภำพอนำมัย
เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม เพือ่ให้เด็กได้รับ
กำรตรวจสุขภำพ และได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน  
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำ 63)
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)  

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครอง เช่น ค่ำ 
อำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม และอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำ 62)
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)  
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จ ำนวน
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ทีใ่ช้ในกำรติดต่อรำชกำร ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง  
  ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท ์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำยสัญญำณ ค่ำภำษ ี เป็นต้น 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

  ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 บำท

  ค่าไฟฟ้า 40,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม  
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่าสาธารณูปโภค 58,000 บาท

วัสดอ่ืุน 5,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุเกี่ยวกับกำรศึกษำเพือ่เพิม่พูนพัฒนำกำรของเด็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม  เช่น    ส่ือกำร
เรียนกำรสอนทีท่ ำด้วยพลำสติก ,หุน่ ,แบบจ ำลองภูมิประเทศ เป็นต้น
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     แคว
อ้อม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกัน  เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษ ี เป็นต้น
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

วัสดกุารศึกษา 20,000 บำท

วัสดคุอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

ค่าอาหารเสริม (นม) 138,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียน
ประถมศึกษำในเขตพืน้ที ่อัตรำคนละ 7.37 บำท/คน/วัน จ ำนวน 260 วัน  ดังนี ้ 
        1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม  จ ำนวน 25 คน
        2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต ำบลแควอ้อม 
                -โรงเรียนวัดปำกน้ ำ (อมรวิมลจันทร์) จ ำนวน 47 คน 
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำ 60)
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก ข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ ์เมำท ์หมึกพิมพ ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 
 ทีเ่กี่ยวข้อง 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 
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รวม
รวม

จ ำนวน
  เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองเล่นพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจ ำนวน 2 
ชุด ดังนี้
    ชดุที ่1 เป็นเงิน 150,000 บำท ประกอบด้วย
        1. หลังคำปรำสำท    จ ำนวน    1  หลัง
        2. เสำ 76  จ ำนวน  8 เสำ
        3. ชุดเสำชิงชำ    จ ำนวน  1 ชุด
        4. แผ่นพืน้    จ ำนวน   2 แผ่น
        5. ผนังกั้น    จ ำนวน   3 แผ่น
        6. ชุดบันไดและรำวเหล็ก    จ ำนวน   1  ชุด
        7. รำวกั้นสไลเดอร์วน    จ ำนวน   1  ชุด
        8. สไลเดอร์วน     จ ำนวน   1  อัน
        9. สไลเดอร์รำงคู่     จ ำนวน   1  อัน
      10. แผ่นกั้นทำงออกสไลเดอร์รำงคู่     จ ำนวน   1  แผ่น
      11. ชิงช้ำ     จ ำนวน   12 ทีน่ั่ง
      12. ผีเส้ือประดับเสำ     จ ำนวน   1  อัน

  ครุภัณฑ์อ่ืน
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเล่นพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 225,000 บำท

    ชดุที ่2  เป็นเงิน 75,000 บำท ประกอบด้วย
        1. เสำรูปตัว A    จ ำนวน    4    ชุด
        2. เสำคำด  จ ำนวน  1 อัน
        3. ชุดปีนป่ำย วงกลม   จ ำนวน  2 คู่
        4. ชุดปีนป่ำย ส่ีเหล่ียม   จ ำนวน  2 คู่
        5. บำร์โหน    จ ำนวน   6  อัน
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำ 64)
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

งบลงทุน 225,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 225,000 บาท

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,000 บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม   เช่นโทรภำพ   หรือโทรสำร      
 ค่ำเทเลกซ์  ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริกำรอินเตอร์เน็ต และค่ำส่ือสำรอื่นๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้รับบริกำรและ
ค่ำใช้ จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกันของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแคว
อ้อม
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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   เพือ่สนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวัน นักเรียน โรงเรียนวัดปำกน้ ำ (อมรวิมลจันทร์) 
จ ำนวน 47 คนๆ อัตรำคนละ  20 บำท/คน/วัน  จ ำนวน  200 วัน ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนำยน 2561  
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้ำ  37)
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

6. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่ 188,000 บำท

5. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดา้นดนตรีไทย 50,000 บำท

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

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

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์) ตำมโครงกำร
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้ำนดนตรีไทย ตำมหนังสือโรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมล
จันทร์) ที ่ศธ 04151.77/213 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2562

3. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 12,000 บำท

2. โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล 10,000 บำท

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการท่องโลกสานสัมพันธ์ 25,000 บำท

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

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์) ตำมโครงกำรฝึก
ทักษะกำรเล่นกีฬำฟุตซอล  ตำมหนังสือโรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์)           
 ที ่ศธ 04151.77/213 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2562

งบเงินอุดหนุน 413,000 บาท
เงินอุดหนุน 413,000 บาท
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รวม
รวม
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จ ำนวน3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.แควอ้อม 60,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่32)
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)    

2. โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day 20,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำร Big Cleaning Day ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่33)
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ได้แก ่
    - ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรขับเคล่ือน ส ำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว ์ตำมแนวทำง
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมปณิธำนศำสตรำจำรย.์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ตำมหนังสือ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561
   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจ้ำงเหมำฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 

1. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท
ค่าใชส้อย 185,000 บาท

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

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  เงินเดอืนพนักงาน 393,600 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก ่
    - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

งบบุคลากร 435,600 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 435,600 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 635,600 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน10. โครงการสร้างจิตส านึกในการใชน้้ าและการจัดการน้ าในครัวเรือน/
ชมุชนอย่างยั่งยืน

5,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรใช้
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่35)
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

9. โครงการส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม

5,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิต กำรบริโภค
และกำรบริกำรทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่35)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำร    ใช้น้ ำ
และกำรจัดกำรน้ ำในครัวเรือน/ชุมชนอย่ำงยั่งยืน
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่48)
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำรลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยต้นทำงตำมหลักกำร 3Rs  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่34)
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

8. โครงการส่งเสริมการใชพ้ลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพและคุ้มค่า 5,000 บำท

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรรณรงค์ลดกำร
ท ำลำยคุณภำพอำกำศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่34)
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

6. โครงการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยตน้ทางตามหลักการ 3Rs 40,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำรเพิม่พืน้ทีสี่เขียวใน
พืน้ทีต่ ำบลแควอ้อม
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่34)
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

5. โครงการรณรงค์ลดการท าลายคุณภาพอากาศ 5,000 บำท

4. โครงการเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขยีวในพ้ืนทีต่ าบลแควอ้อม 20,000 บำท

     - ค่ำด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ ์อบรม ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำ
     - ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564  หน้ำที ่32)
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวนวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,000 บำท

ค่าวัสดุ 15,000 บาท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรดูแล
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในพืน้ที ่ประจ ำปีงบประมำณ 2563
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที ่47)
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

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

11. โครงการอบรมให้ความรู้การดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

5,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำน พนักงำนจ้ำง ทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรท ำกำร 
(กองช่ำง)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรชุด
ต่ำงๆ ทีท่ ำหน้ำทีเ่กี่ยวข้องกับกำรสอบเล่ือนระดับ กำรปรับต ำแหน่งของ
พนักงำนส่วนต ำบล เป็นต้น
(กองช่ำง)

  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 5,000 บำท

ค่าตอบแทน 163,000 บาท
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไป เช่น เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว   เป็นต้น
(กองช่ำง)

งบด าเนินงาน 1,043,000 บาท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ดังนี้
   - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 รำย 
        - ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ
   - พนักงำนจ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 1 รำย 
        - ต ำแหน่ง  คนงำนทัว่ไป

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง 27,900 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของ พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ 
ได้แก ่
    - ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 251,520 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ ได้แก ่
    - ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
    - ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำ(ปฏิบัติงำน-ช ำนำญงำน)

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 913,200 บาท
  เงินเดอืนพนักงาน 591,780 บำท

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,124,200 บาท

งบบุคลากร 913,200 บาท



67

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 490,000 บำท

  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร  เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ 
ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นต้น
(กองช่ำง)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณี
เป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน  ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี ้                          
     1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
     2) ค่ำส่ิงของทีซ้ื่อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ
(กองช่ำง)

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 80,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  
ลูกจ้ำงประจ ำ  ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
(กองช่ำง)

ค่าใชส้อย 620,000 บาท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง  ๆ   เช่น  ค่ำถ่ำยเอกสำร    ค่ำ
เย็บหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น  ๆทีเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี ้ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ ค่ำติดต้ัง
ประปำฯ ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆเป็นต้น  
(กองช่ำง)

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมี
สิทธิได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(กองช่ำง)

  เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 บำท

  ค่าเชา่บ้าน 108,000 บำท
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน  วัสดกุ่อสร้าง 150,000 บำท

 โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ดังนี ้ 
        ก. ประเภทวัสดุคงทน  
            ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ เช่น เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก เคร่ืองเจำะ
กระดำษ ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็กไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรำยำง ตะแกรงวำง
เอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน 
หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง  ๆเป็นต้น          ข. ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง  
            ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังนี ้กระดำษ หมึก 
ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว  ซองเอกสำร 
เป็นต้น
(กองช่ำง)

ค่าวัสดุ 260,000 บาท
  วัสดสุ านักงาน 30,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภำพ
ไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี ้ 
    1. รำยจ่ำยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
    2. รำยจ่ำยเพือ่จัดหำส่ิงของทีใ่ช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ   
    3. รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ภำษ ีค่ำประกันภัย          
ค่ำติดต้ัง เป็นต้น

  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  
ค่ำติดต้ัง  เป็นต้น
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  ดังนี ้
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จ ำนวน

       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

 โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้
      ก. ประเภทวัสดุคงทน   ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล เป็นต้น
       ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม 
ดังนี ้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Removable Disk, CD, DVD, Flash Drive) หัวพิมพ ์
ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล เป็นต้น
       ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   ได้แก ่ส่ิงของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมทีม่ีลักษณะ
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี ้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์ 
เมนบอร์ด  เมมโมร่ีชิป  Ram เมำส์พรินเตอร์  เป็นต้น 

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงของทีม่ีลักษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป  
หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ัน รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้
    1. รำยจ่ำยเพือ่ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
    2. รำยจ่ำยเพือ่จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  
20,000  บำท  
    3. รำยจ่ำยเพือ่จัดหำส่ิงของทีใ่ช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ   
    4. รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษ ี ค่ำประกันภัย  
ค่ำติดต้ัง  เป็นต้น

  วัสดคุอมพิวเตอร์ 30,000 บำท
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จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน1. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล(แบบที ่2) 90,000 บำท

ค่าครุภัณฑ์ 118,000 บาท
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน 168,000 บาท

    เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2
จ ำนวน 3 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำนแต่ละชุด ดังนี้
    - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญำณ
นำฬิกำได้ในกรณีทีต้่องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย
    - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB
    - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
ดีกว่ำ ดังนี้
        1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยควำมจ ำขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
        2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง 
แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
        3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่ีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำ
หลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่น รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภำพไม่คงทน
ถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันส้ัน รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี ้
    1. รำยจ่ำยเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
    2. รำยจ่ำยเพือ่จัดหำส่ิงของทีใ่ช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ   
    3. รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษ ี ค่ำประกันภัย  
ค่ำติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่นๆ ดังนี้
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  
          ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี ้มิเตอร์น้ ำ มิเตอร์ไฟฟ้ำ ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแก๊ส หัววำล์วเปิด – ปิด แก๊ส ฯลฯ

  วัสดอ่ืุน 50,000 บำท
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จ ำนวน2. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมตดิตั้งถังหมกึพิมพ์ ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3

28,000 บำท

  เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์ส ำหรับกระดำษ
ขนำด A3 จ ำนวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้
   - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จำก
โรงงำนผู้ผลิต
   - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x4,800 dpi
   - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำ ไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำท ี(ppm)
   - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสี  ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำท ี(ppm) 
   - มีช่องเชื่อมต่อ ชนิด USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
   - สำมำรถเชื่อมต่อเครือข่ำยแบบ Ethernet, WiFi และมีควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนแบบ Standalone
   - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 200 แผ่น
   - มีถำดรับกระดำษออกได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
   - สำมำรถใช้ได้กับ กระดำษขนำด A3,A4, Letter, Legal และ Custom เป็น
อย่ำงน้อย
   - รองรับกำรถ่ำยส ำเนำและแฟกซ์ได้ถึงขนำด A3 
   ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 71
(กองช่ำง)

    - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GB จ ำนวน 1 หน่วย
    - ม ีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
    - มีแป้นพิมพ์และเมำส์
    - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
   หมายเหต ุเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์ตำมทีก่ระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกิจและสังคมก ำหนด ณ วันปัจจุบัน
   ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 72
(กองช่ำง)
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
  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

โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่นๆดังนี้
       ก. ประเภทวัสดุคงทน  
          ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี ้ไมโครโฟน ขำต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ 
เคร่ืองประจุไฟฯลฯ
       ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
           ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอันส้ันไม่คงสภำพเดิม ดังนี ้ฟิวส์ เทปพัน
สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สวิตซ์
ไฟฟ้ำ  ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่คอยส์คอมเดนเซอร์ ขำหลอดหลอดฟลูออ
เรสเซนส์ เบรกเกอร์ สำยอำกำศหรือเสำอำกำศส ำหรับวิทย ุเคร่ืองรับโทรทัศน ์จำน
รับสัญญำณดำวเทียม ฯลฯ
        ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
           ได้แก ่ส่ิงของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมทีม่ีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง ดังนี ้ ดอกล ำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผงบังคับทำงไฟ

ค่าวัสดุ 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 50,000 บำท

งานไฟฟ้าถนน 50,000 บาท
งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ 20,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทีป่รึกษำทีจ่่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมำณกำรค่ำก่อสร้ำง ค่ำ
ส ำรวจทำงธรกณีฟิกส์ ค่ำทดสอบต่ำงๆของงำนลำดยำงหรืองำนอำคำรค่ำจ้ำงทีป่รึกษำซ่ึงเกี่ยวกับส่ิงก่อสร้ำง หรือเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนทีจ่่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก
เพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำงค่ำออกแบบและควบคุมงำน 30,000 บำท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 50,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์
พัฒนำครอบครัวต ำบลแควอ้อม ในกำรจัดกิจกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง    
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 38)
(ส ำนักปลัด)

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลแควอ้อม ในกำรจัดกิจกรรมประจ ำเดือนและกิจกรรม
อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง    
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 38)
(ส ำนักปลัด)

3. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำครอบครัว 10,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมสตรีและ
ครอบครัวต ำบลแควอ้อม ในกำรจัดกิจกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง    
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 38)
(ส ำนักปลัด)

2. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอำยุต ำบลแควอ้อม 50,000 บำท

1. โครงกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมสตรีและครอบครัว 20,000 บำท
  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งบด าเนินงาน 80,000 บาท
ค่าใชส้อย 80,000 บาท

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 80,000 บาท
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รวม
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   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรจัดกำรแข่งขันเรือยำวประเพณี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563   
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 54 )
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

2. โครงกำรจัดกำรแข่งขันเรือยำวประเพณี ประจ ำปี พ.ศ.2563 10,000 บำท

1. โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ.2563 50,000 บำท

งบด าเนินงาน 90,000 บาท
ค่าใชส้อย 80,000 บาท
 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมด้ำนต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรม 
งำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำป ีพ.ศ.2563 และด้ำนอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ส่งเสริมพัฒนำ
ศักยภำพของเยำวชนในต ำบล   
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 60 )
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

งานกีฬาและนันทนาการ 90,000 บาท

3. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรำชินี 50,000 บำท

2. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ พระบรมรำชชนนี     
พันปีหลวง

50,000 บำท

   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำป ีพ.ศ.2563   
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำ  54)

   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิต์ิ ฯ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ประจ ำป ีพ.ศ.2563   
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำ 54)

   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
รำชิน ีประจ ำป ีพ.ศ.2563   
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำ 54)
(กองดำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

1. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 100,000 บำท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท
ค่าใชส้อย 200,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 200,000 บาท

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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รวม
จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน4. โครงกำรจัดกิจกรรมท ำบุญพลับพลำทีป่ระทับสมเด็จพระเจ้ำพีน่ำงฯ 10,000 บำท

 3. โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทงกำบกล้วย 10,000 บำท

 2. โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ 80,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทงกำบกล้วย  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 54)

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์       และวัน
ผู้สูงอำย ุประจ ำป ีพ.ศ.2563
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 54)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมท ำบุญพลับพลำทีป่ระทับสมเด็จ
พระเจ้ำพีน่ำงฯ ประจ ำป ีพ.ศ.2563
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 55)

 1. โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำลวันเข้ำพรรษำ 5,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำลวัน
เข้ำพรรษำ ประจ ำป ีพ.ศ.2563 
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 54)

ค่าใชส้อย 105,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 105,000 บาท
งบด าเนินงาน 105,000 บาท

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  วัสดกีุฬา 10,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุกีฬำ เช่น ห่วงยำง ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล  
ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกเทนนิส ตะกร้อ เป็นต้น 
  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 65 )
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

   เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ต ำบลต้ำนยำเสพติด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563   
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำ  65)
 (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ 10,000 บาท

3. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบลต้ำนยำเสพติด 20,000 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน2. โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ อบต.แควอ้อม หมู่ที ่2 213,000 บำท
  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงศูนย์กำรเรียนรู้ 
อบต.แควอ้อม หมู่ที ่2 ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแควอ้อม เลขที่ 
1/2563
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 23)
(กองช่ำง)

 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเดก็เล็กและภูมทิัศน์โดยรอบ 40,000 บำท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 253,000 บาท
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 253,000 บาท

งบลงทุน 253,000 บาท

    เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กและภูมิทัศน์โดยรอบ ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม เลขที่ 2/2563
   (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 64)
(กองช่ำง)
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  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

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
วัสดกุารเกษตร 30,000 บำท

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรต าบลแควอ้อม 35,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนและประชำสัมพันธ์
ผลผลิตทำงกำรเกษตรต ำบลในเขตต ำบลแควอ้อม  
  (ตำมแผนพัฒนำสท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 30)
(ส ำนักปลัด)

1. โครงการป้องกันก าจัดศรัตรูพืช 40,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดท ำโครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ในกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชทีม่ำ
ท ำลำยพืชผลทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพืน้ทีต่ ำบลแควอ้อม   
  (ตำมแผนพัฒนำสท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 58)
(ส ำนักปลัด)

ค่าใชส้อย 75,000 บาท

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

งบด าเนินงาน 105,000 บาท

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 248,640 บาท
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 248,640 บำท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 353,640 บาท

งบบุคลากร 248,640 บาท



78

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน ค่าไฟฟ้า 450,000 บำท

งบด าเนินงาน 450,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค 450,000 บาท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของกิจกำรประปำทีอ่ยู่ในควำมดูแลของ   
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกัน เช่น  
ค่ำบริกำร  ค่ำภำษ ี เป็นต้น 
(ส ำนักปลัด) 

  เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไป เช่น เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว   
(กองช่ำง)

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 บำท
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ดังนี้
   - พนักงำนจ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 1 รำย 
        - ต ำแหน่ง  พนักงำนจดมำตรน้ ำ
(กองช่ำง)

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

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 570,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแควอ้อม รำยละ 1,000 บำทต่อเดือน

ส ารองจ่าย 1,100,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำร
หรือทุพพลภำพ(เงินยังชีพผู้พิกำร) ทีม่ีสิทธิได้รับเงินในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแควอ้อม

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 153,520 บำท

  เงินสมทบเขา้กองทุนเงินทดแทนของส านักงานประกันสังคม 50,000 บำท

  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัต าบล 150,000 บำท
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน

เบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 84,000 บำท

เบีย้ยังชพีคนพิการ 864,000 บำท

เบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ 4,394,400 บำท

งบกลาง 6,895,920 บาท
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000 บำท

 เพือ่จ่ำยเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแควอ้อม ดังนี้
  - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวเิครำะหน์โยบำยและแผน 
  - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพฒันำกำรทอ่งเที่ยว 
  - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธรุกำร 
  - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพนัธ ์
  - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวชิำกำรเกษตร 
  - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
  - ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ 
  - ต ำแหน่ง พนักงำนจดมำตรวดัน้ ำ 
  - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
  - ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป จ ำนวน 2 อัตรำ 

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุที่
มีสิทธิได้รับเงินในเขต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 6,895,920 บาท

งบกลาง 6,895,920 บาท

  เพือ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบล (โดย อบต.
สมทบ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขทีไ่ด้รับจำกกองทุนฯ) 

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนของส ำนักงำนประกันสังคม

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีทีฉุ่กเฉินหรือสำธำรณภัยเกิดขึ้น หรือจ ำเป็นเร่งด่วนตำม
ควำมเหมำะสม

 เพือ่เป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญเพือ่ช่วยเหลือแก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
1% ของประมำณกำรรำยรับ  


