
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

 - ร่ำง -

ข้อบญัญตัิ

เรื่อง 
งบประมำณรำยจ่ำย

ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม

อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม



ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม

อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม

ส่วนที่  1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562







อ ำเภออัมพวำ  จงัหวัดสมุทรสงครำม

ส่วนที่ 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
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จ ำนวน 202,184.75

จ ำนวน 110,264.70

จ ำนวน 103,968.80

จ ำนวน 282,030.00

จ ำนวน 1,212.00

จ ำนวน 0.00

จ ำนวน 11,209,381.51

จ ำนวน 7,507,928.00

จ ำนวน 4,089,494.00

จ ำนวน 5,874,903.00

จ ำนวน 2,442,244.66

จ ำนวน 861,400.00

จ ำนวน 0.00

จ ำนวน 342,194.04

(4) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท
(5) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 1,373,000.00 บำท
(6) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม 0.00 บำท

งบรำยจ่ำยอื่น บำท
งบเงินอุดหนุน บำท

งบด ำเนินงำน บำท
งบลงทุน บำท

งบกลำง บำท
งบบุคลำกร บำท

(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 13,610,235.70 บำท ประกอบด้วย

หมวดรำยได้จำกทุน บำท
หมวดภำษีจัดสรร บำท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป บำท

(2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต บำท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน บำท

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 19,416,969.76 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร บำท

1.1.5 รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 8 โครงกำร รวม 453,922.36 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561 ณ วันที ่30 กรกฎำคม พ.ศ.2561

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 7,396,494.12 บำท
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 6,035,147.77 บำท
1.1.4 รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วันที ่30 กรกฎำคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 20,065,696.91 บำท

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
              บัดนี้ถึงเวลำทีค่ณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อมอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแควอ้อมจึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำย
กำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถำนะกำรคลัง
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รำยรับจริง
 ปี 2560

190,237.94

33,409.60

88,428.23

356,705.00

72,229.07

0.00

741,009.84

13,469,641.74

13,469,641.74

7,363,488.00

7,363,488.00

21,574,139.58

รวมรำยไดท้ีร่ัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,800,000.00 7,960,000.00

รวม 21,591,000.00 22,000,000.00

165,000.00 185,000.00

60,800.00 30,200.00

รวมรำยไดท้ีร่ัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

12,985,000.00 13,341,000.00

หมวดรำยได้จำกทุน 10,000.00 13,600.00

รวมรำยไดจ้ัดเก็บเอง 806,000.00 699,000.00

รำยไดท้ีร่ัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม

หมวดภำษีจัดสรร

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 50,200.00 200.00

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์

150,000.00

12,985,000.00 13,341,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
รำยไดท้ีร่ัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7,800,000.00 7,960,000.00

ค ำแถลงงบประมำณ

100,000.00

370,000.00 370,000.00

หมวดภำษีอำกร

รำยรับ ประมำณกำร
 ปี 2561

ประมำณกำร
 ปี 2562

รำยไดจ้ัดเก็บเอง

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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รำยรับจริง
 ปี 2560

190,237.94

33,409.60

88,428.23

356,705.00

72,229.07

0.00

741,009.84

13,469,641.74

13,469,641.74

7,363,488.00

7,363,488.00

21,574,139.58

รำยรับ ประมำณกำร
 ปี 2561

ประมำณกำร
 ปี 2562

ค ำแถลงงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม

รำยไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร 165,000.00 185,000.00

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 60,800.00 30,200.00

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 150,000.00 100,000.00

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 370,000.00 370,000.00

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 50,200.00 200.00

หมวดรำยได้จำกทุน 10,000.00 13,600.00

รวมรำยไดจ้ัดเก็บเอง 806,000.00 699,000.00

รำยไดท้ีร่ัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

หมวดภำษีจัดสรร 12,985,000.00 13,341,000.00

รวมรำยไดท้ีร่ัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

12,985,000.00 13,341,000.00

รำยไดท้ีร่ัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม 21,591,000.00 22,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 7,800,000.00 7,960,000.00

รวมรำยไดท้ีร่ัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

7,800,000.00 7,960,000.00
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รำยจำ่ยจริง
ปี 2560

ประมำณกำร 
ปี 2561

ประมำณกำร
ปี 2562

งบกลำง 4,882,370.00 5,167,510.00 6,393,600.00

งบบคุลำกร 6,705,800.00 9,010,700.00 9,436,200.00

งบด ำเนินงำน 3,838,136.02 4,896,610.00 5,744,100.00

งบลงทนุ 2,983,216.00 1,987,500.00 22,100.00

งบรำยจ่ำยอื่น 0.00 15,000.00 15,000.00

งบเงินอดุหนุน 750,415.64 513,680.00 389,000.00

19,159,937.66 21,591,000.00 22,000,000.00

19,159,937.66 21,591,000.00 22,000,000.00รวม

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยจำ่ย

จำ่ยจำกงบประมำณ

รวมจำ่ยจำกงบประมำณ



องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม

ส่วนที่ 2

ข้อบญัญตัิ

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

ของ

เรื่อง
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บันทึกหลักกำรและเหตผุล

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย

ดำ้นบริหำรทัว่ไป
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม

ดำ้น ยอดรวม

แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ดำ้นบริกำรชมุชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข

ดำ้นกำรด ำเนินงำนอ่ืน
แผนงำนงบกลำง

งบประมำณรำยจ่ำยทัง้สิ้น

ดำ้นกำรเศรษฐกิจ
แผนงำนกำรเกษตร
แผนงำนกำรพำณิชย์

22,000,000

6,393,600

570,000

355,840

430,000

60,000

2,496,560

620,600

1,708,920

90,000

9,274,480
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งบ
5,736,440 1,181,040 6,917,480

2,225,520 0 2,225,520

3,510,920 1,181,040 4,691,960

1,879,000 433,000 2,332,000

329,000 118,000 447,000

710,000 235,000 965,000

465,000 80,000 545,000

375,000 0 375,000

10,000 0 10,000

10,000 0 10,000

0 0 15,000

0 0 15,000

7,625,440 1,614,040 9,274,480

90,000

90,000

90,000

งบบุคลำกร 0

    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 0

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม

อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม

งำน งำนบริหำรทัว่ไป งำนวำงแผนสถิติ
และวิชำกำร

งำนบริหำรงำน
คลัง รวม

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

    ค่ำวัสดุ 0

    ค่ำสำธำรณูปโภค 0

งบลงทุน 0

งบด ำเนินงำน 20,000

    ค่ำตอบแทน 0

    ค่ำใช้สอย 20,000

รวม 35,000

งำน งำนป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
รวมงบ

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

    ค่ำครุภัณฑ์ 0

งบรำยจ่ำยอ่ืน 15,000

    รำยจ่ำยอื่น 15,000

งบด ำเนินงำน 90,000

    ค่ำใช้สอย 90,000

รวม 90,000
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710,280 710,280

710,280 710,280

96,470 604,640

20,000 20,000

76,470 341,840

0 194,800

0 48,000

0 5,000

0 5,000

0 389,000

0 389,000

806,750 1,708,920

435,600

435,600

185,000

170,000

15,000

620,600

แผนงำนกำรศึกษำ

รวมงบ

งบบุคลำกร 0

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 0

งบด ำเนินงำน 508,170

งำน งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกับ
กำรศึกษำ

งำนระดบัก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษำ

    ค่ำสำธำรณูปโภค 48,000

งบลงทุน 5,000

    ค่ำครุภัณฑ์ 5,000

    ค่ำตอบแทน 0

    ค่ำใช้สอย 265,370

    ค่ำวัสดุ 194,800

งำน งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกับ

สำธำรณสุข
รวมงบ

งบบุคลำกร 435,600

งบเงินอุดหนุน 389,000

    เงินอุดหนุน 389,000

รวม 902,170

แผนงำนสำธำรณสุข

    ค่ำวัสดุ 15,000

รวม 620,600

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 435,600

งบด ำเนินงำน 185,000

    ค่ำใช้สอย 170,000
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1,013,800 1,013,800

1,013,800 1,013,800

925,660 1,475,660

76,000 76,000

754,660 1,254,660

95,000 145,000

7,100 7,100

7,100 7,100

1,946,560 2,496,560

60,000

60,000

60,000

210,000 120,000 430,000

210,000 120,000 410,000

0 0 20,000

210,000 120,000 430,000

งำน งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกับเคหะ
และชมุชน

งำนก ำจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงำนเคหะและชมุชน

งบด ำเนินงำน 550,000

    ค่ำตอบแทน 0

    ค่ำใช้สอย 500,000

รวมงบ

งบบุคลำกร 0

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 0

รวม 550,000

งำน งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกับสร้ำง
ควำมเขม้แขง็
ของชมุชน

รวมงบ

    ค่ำวัสดุ 50,000

งบลงทุน 0

    ค่ำครุภัณฑ์ 0

แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมงบ

งบด ำเนินงำน 60,000

    ค่ำใช้สอย 60,000

รวม 60,000

งบด ำเนินงำน 100,000

    ค่ำใช้สอย 80,000

    ค่ำวัสดุ 20,000

งำน งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกับศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร

รวม 100,000
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งบ
239,040

239,040

116,800

116,800

355,840

งบ
120,000

120,000

450,000

450,000

570,000

6,393,600

6,393,600

6,393,600

งบบุคลำกร 239,040

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 239,040

งบด ำเนินงำน 116,800

งำน งำนส่งเสริม
กำรเกษตร รวม

แผนงำนกำรเกษตร

งบบุคลำกร 120,000

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 120,000

งบด ำเนินงำน 450,000

    ค่ำใช้สอย 116,800

รวม 355,840

งำน งำนกิจกำร
ประปำ รวม

แผนงำนกำรพำณิชย์

งบกลำง 6,393,600

    งบกลำง 6,393,600

รวม 6,393,600

    ค่ำสำธำรณูปโภค 450,000

รวม 570,000

งำน งบกลำง รวมงบ

แผนงำนงบกลำง
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ยอดรวม

9,274,480

90,000

1,708,920

620,600

2,496,560

60,000

430,000

355,840

570,000

6,393,600

22,000,000

ข้อ 5. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อมปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

งบประมำณรำยจ่ำยทัง้สิ้น

ดำ้นบริกำรชมุชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ดำ้นกำรเศรษฐกิจ
แผนงำนกำรเกษตร
แผนงำนกำรพำณิชย์

ดำ้นกำรด ำเนินงำนอ่ืน
แผนงำนงบกลำง

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่ำ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวนรวมทัง้ส้ิน 22,000,000 บำท
ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
เป็นจ ำนวนรวมทัง้ส้ิน 22,000,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้

แผนงำน
ดำ้นบริหำรทัว่ไป

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ขอ้บัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมทุรสงครำม

              โดยทีเ่ป็นกำรสมควรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน 
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มำตรำ 87 จึง
ตรำข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม และโดยอนุมัติของนำยอ ำเภออัมพวำ 
ดังต่อไปนี้
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ต ำแหน่ง นำยอ ำเภออัมพวำ

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

(นำยสุคนธ์   สุวรรณศักด์ิสิน)

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

(นำยดนัย  ขจรผล)

ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อนุมัติ

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

ข้อ 6. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อมมีหน้ำทีรั่กษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัตินี้



ปี 2559 ปี 2560

107,673.50 124,432.64 10.09

38,522.14 38,629.30 0.00

18,885.00 27,176.00 50.00

165,080.64 190,237.94 12.12

407.40 368.60 0.00

80.00 861.00 0.00

0.00 0.00 100

5,000.00 1,000.00 46.34

210.00 90.00 0.00
20.00 10.00 0.00

3,000.00 3,800.00 0.00
33,355.00 13,280.00 -70.00

0.00          4,500.00 100

600.00 3,000.00 500.00

1,905.00 100.00 0.00

44,577.40 33,409.60 89.47รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต        167,943.00 60,800.00 % 115200

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ               500.00 500.00 % 3,000.00

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร               277.00 1,500.00 % 1,500.00

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก             1,700.00 3,000.00 % 3,000.00
     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ         159,618.00 50,000.00 % 15,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์  0.00 200.00 % 200.00
     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ  0.00 100.00 % 100.00

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร                 60.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่
จ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร             5,400.00 4,100.00 % 6,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 0.00 %           80,000.00 0.00

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต   

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ               388.00 400.00 % 400.00

% 38,000.00

     ภำษีป้ำย           17,630.00 18,000.00 % 27,000.00

รวมหมวดภำษีอำกร        151,397.13 165,000.00 % 185,000.00

รำยงำนประมำณกำรรำยรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม

อ ำเภอ อัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม

ประเภท/หมวด ปี 2558 ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย  0.00 0.00 %             5,000.00

 รำยรับจริง ประมำณกำร

หมวดภำษีอำกร
     ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น           97,395.50 109,000.00 % 120,000.00

     ภำษีบ ำรุงท้องที่           36,371.63 38,000.00
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม

อ ำเภอ อัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม

ประเภท/หมวด ปี 2558 ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

 รำยรับจริง ประมำณกำร

98,451.72 88,428.23 -33.33

98,451.72 88,428.23 -33.33

372,060.00 356,705.00 0.00

372,060.00 356,705.00 0.00

4.07 19.07 0.00

21,000.00 70,500.00 -100.00

30.00 110.00 0.00

21,034.07 72,229.07 -99.6

0.00 0.00 36.00

0.00 0.00 36.00

1,294,216.76 290,773.61 0.00

8,693,184.58 9,741,491.48 5.43

1,095,861.67 1,045,838.97 -16.67

114,436.82 45,728.25 -66.67

     ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ       1,103,333.02 1,200,000.00 % 1,000,000.00

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ             5,951.70 150,000.00 % 50,000.00

     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน         259,135.20 300,000.00 % 300,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ       9,196,028.90 9,200,000.00 % 9,700,000.00

รวมหมวดรำยไดจ้ำกทุน              200.00 10,000.00 % 13,600.00

หมวดภำษีจัดสรร   

หมวดรำยไดจ้ำกทุน   

     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน               200.00 10,000.00 % 13,600.00

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ             2,703.00 100.00 % 100.00

รวมหมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด        106,733.00 50,200.00 % 200.00

     เงินทีม่ีผู้อุทิศให้               130.00 100.00 % 100.00

     ค่ำขำยแบบแปลน         103,900.00 50,000.00 % 0.00

รวมหมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์        367,870.00 370,000.00 % 370,000.00

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด   

หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์   

     รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์         361,870.00 370,000.00 % 370,000.00

     ดอกเบีย้         115,467.97 150,000.00 % 100,000.00

รวมหมวดรำยไดจ้ำกทรัพย์สิน        155,467.97 150,000.00 % 100,000.00

หมวดรำยไดจ้ำกทรัพย์สิน   
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม

อ ำเภอ อัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม

ประเภท/หมวด ปี 2558 ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

 รำยรับจริง ประมำณกำร

482,326.92 483,742.73 0.00

1,037,489.18 1,165,763.10 -3.33

14,375.56 16,944.44 6.67

16,445.50 15,121.16 -25.00

330,034.00 664,238.00 28.75

13,078,370.99 13,469,641.74 2.74

2,815,274.00 7,363,488.00 2.05

2,815,274.00 7,363,488.00 2.05

16,594,848.82 21,574,139.58 1.89

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป      3,723,872.00 7,800,000.00 % 7,960,000.00

รวมทุกหมวด    15,924,504.51 21,591,000.00 % 22,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป   

     เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ       3,723,872.00 7,800,000.00 % 7,960,000.00

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวล
กฎหมำยทีดิ่น         345,619.00 400,000.00 % 515000

รวมหมวดภำษีจัดสรร    11,514,142.97 12,985,000.00 % 13,341,000.00

     ค่ำภำคหลวงแร่           24,518.54 15,000.00 % 16,000.00

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม           34,417.04 20,000.00 % 15,000.00

     ภำษีสุรำ         496,840.58 500,000.00 % 500,000.00

     ภำษีสรรพสำมิต         595,345.53 1,200,000.00 % 1,160,000.00

14
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รวม บำท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม 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 บำทค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 1,500

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 3,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 3,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 15,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 100

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสม
อำหำร

6,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 200

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 1,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

80,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรตำมรำยชื่อผู้อยู่ในข่ำยเสียภำษี
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 115,200

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 400

ภำษีบ ำรุงท้องที่ 38,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรตำมรำยชื่อผู้อยู่ในข่ำยเสียภำษี
ภำษีป้ำย 27,000

หมวดภำษีอำกร 185,000

ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น 120,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรตำมรำยชื่อผู้อยู่ในข่ำยเสียภำษี

ประมำณกำรรำยรับรวมทัง้สิ้น 22,000,000   บำท  แยกเป็น

รำยไดจ้ัดเก็บเอง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมทุรสงครำม

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
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รวม บำท
จ ำนวน บำท

รวม บำท
จ ำนวน บำท

รวม บำท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บำท
จ ำนวน บำท

รวม 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

รวม บำท
จ ำนวน บำท

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ
รำยไดท้ีร่ัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 7,960,000

7,960,000

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 15,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยทีดิ่น 515,000

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงแร่ 16,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ

ภำษีสุรำ 500,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ
ภำษีสรรพสำมิต 1,160,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 50,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 9,700,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 1,000,000

รำยไดท้ีร่ัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภำษีจัดสรร 13,341,000

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 300,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ตำมทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่ำนมำ

หมวดรำยไดจ้ำกทุน 13,600

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 13,600

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 100

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว

 รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย(์ค่ำจัดเก็บค่ำน้ ำประปำ) 370,000

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 200

เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ 100

ดอกเบีย้ 100,000

   ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมำแล้ว
หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 370,000

หมวดรำยไดจ้ำกทรัพย์สิน 100,000



ปี 2559 ปี 2560

514,080.00 514,080.00 0 %

42,120.00 42,120.00 0 %

42,120.00 42,120.00 0 %

86,400.00 86,400.00 0 %

1,540,800.00 1,469,310.00 5.48 %
2,225,520.00 2,154,030.00 3.73 %

1,707,690.00 1,696,607.00 5.9 %
79,800.00 90,999.00 0 %

163,800.00 146,999.00 0 %
139,750.00 142,550.00 9.55 %
23,540.00 16,870.00 -100 %

1,210,683.00 1,223,160.00 -24.64 %
67,380.00 61,980.00 -16.67 %

3,392,643.00 3,379,165.00 -5.421 %
5,618,163.00 5,533,195.00 -2.069 %

รำยกำร

5,736,440

3,510,920

50,000
949,080

0
165,120
168,000
84,000

2,094,720

42,120

รวมงบบุคลำกร 5,069,786.00 5,857,660.00

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 83,998.00 60,000.00
รวมเงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,844,266.00 3,712,140.00

42,120.00

เงินเพิม่ต่ำง ๆของลูกจ้ำงประจ ำ 24,000.00 12,000.00
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,051,872.00 1,259,400.00

เงินประจ ำต ำแหน่ง 119,700.00 168,000.00
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 124,920.00 150,720.00

เงินเดือนพนักงำน 1,368,076.00 1,978,020.00
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 71,700.00 84,000.00

รวมเงินเดอืน (ฝ่ำยกำรเมอืง) 2,225,520.00 2,145,520.00 2,225,520

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 86,400.00 86,400.00 86,400

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,540,800.00 1,460,800.00 1,540,800

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120.00 42,120.00 42,120

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120.00

รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภออัมพวำ    จังหวัดสมุทรสงครำม

เงินเดอืน (ฝ่ำยกำรเมอืง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080.00 514,080.00 514,080

งำนบริหำรทัว่ไป
งบบุคลำกร

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
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ปี 2559 ปี 2560

5,750.00 94,520.00 -33.33 %

0.00 0.00 0 %

133,500.00 144,000.00 25.93 %

4,260.00 9,730.00 100 %

0 0 0 %

143,510.00 248,250.00 0.612 %

260,490.00 416,212.00 0 %

3,705.00 7,135.00 0 %

      423,316.00        517,861.00 -36.35 %

17,617.90 36,524.05 -33.33 %

705,128.90 977,732.05 -0.288 %

120,375.05 121,235.35 -64.29 %

61,780.00 22,228.00 0 %

4,499.00 7,558.00 0 %

0.00 600.00 0 %

0.00 0.00 0 %

28,067.70 35,163.60 25 %

0.00 6,400.00 0 %

รำยกำร รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ปี 2558 ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

329,000

20,000

204,000

5,000

100,000

ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     130,000.00 150,000.00

 710,000

 100,000

       275,000.00

 30,000

100,000.00

ค่ำใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร      200,000.00       100,000.00

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       50,000.00 10,000.00

รวมค่ำตอบแทน     574,000.00 327,000.00

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่ำใชส้อย

0

100,000

50,000

80,000

20,000

100,000

50,000

ค่ำวัสดุ

      25,000.00 30,000.00

     872,000.00       432,050.00

วัสดุกำรเกษตร 0.00 0.00

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                 -   50,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       35,556.80 80,000.00

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว       16,327.00 20,000.00

วัสดุก่อสร้ำง                 -   80,000.00

      30,000.00 5,000.00

ค่ำเช่ำบ้ำน      159,000.00 162,000.00

งบด ำเนินงำน

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เงินช่วยเหลือกำรค่ำรักษำพยำบำล      250,000.00 0 0.00

วัสดุส ำนักงำน      126,599.00 140,000.00

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ       43,741.00 100,000.00

 1,117,000.00 712,050.00

      20,000.00 150,000.00
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ปี 2559 ปี 2560

1,990.00 0.00 0 %

54,189.00 66,223.00 0 %

0.00 0.00 0 %

270,900.75 259,407.95

287,818.32 271,206.37 0 %

3,565.71 3,983.61 0 %

2,579.00 4,630.00 100 %

25,680.00 31,447.30 0 %

319,643.03 311,267.28 2.74 %

1,439,182.68 1,796,657.28 -3.097 %

      533,050.00        382,000.00 100 %

        37,900.00        787,000.00 0 %

   1,406,990.00 0.00 0 %

        50,600.00           5,500.00 -100 %

22,470.00 0.00 0 %

2,051,010.00 830,700.00 -82.73 %

2,051,010.00 830,700.00 -82.73 %

0.00

0.00

10,000

10,000

10,000

0

0.00

1,879,000

375,000

50,000

20,000

5,000

300,000

465,000

10,000

50,000

5,000

ประมำณกำร
ปี 2562ยอดตำ่ง ปี 2561

รวมค่ำครุภัณฑ์     161,610.00        57,900.00

รวมงบลงทุน     161,310.00        57,900.00

      23,810.00 0.00ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
 0.00         57,900.00

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  0.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  0.00 0.00

ค่ำบริกำรไปรษณีย์
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

รวมค่ำสำธำรณูปโภค
รวมงบด ำเนินงำน

งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์

     137,500.00 0.00ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

    278,759.52 365,000.00

 1,545,813.32 1,939,050.00

        9,079.00 10,000.00

      25,680.00 50,000.00

ค่ำไฟฟ้ำ      239,468.00 300,000.00

ค่ำบริกำรโทรศัพท์         4,532.52 5,000.00

    280,373.80 535,000.00

      56,480.00 50,000.00

 0.00 10,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

รวมค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค

รำยกำร รำยจ่ำยจริง
ปี 2558

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่         1,570.00 5,000.00
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ปี 2559 ปี 2560

20,000.00 20,000.00 0 %

20,000.00 20,000.00 0 %

20,000.00 20,000.00 0 %

9,128,355.68 8,180,552.28 -3.27 %

         7,940.00 2,600.00  0 %

7,940.00 2,600.00 0 %

7,940.00 2,600.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

7,940.00 2,600.00 0 %

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000

7,625,440

รำยกำร รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ปี 2558 ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

0

0

0

35,000

15,000

     21,670.00 35,000.00รวมงำนวำงแผนสถิตแิละวิชำกำร

     15,000.00 15,000.00

     15,000.00 15,000.00

รำยจ่ำยอื่น
      15,000.00         15,000.00

งบรำยจ่ำยอ่ืน   

รำยจ่ำยอ่ืน   

ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ
รวมรำยจ่ำยอ่ืน

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน

รวมค่ำใชส้อย        6,670.00 20,000.00

รวมงบด ำเนินงำน        6,670.00 20,000.00

ค่ำใชส้อย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ         6,670.00 20,000.00

งำนวำงแผนสถิตแิละวิชำกำร
งบด ำเนินงำน

     20,000.00 0.00

รวมงำนบริหำรทัว่ไป  6,796,909.32 7,883,510.00

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       20,000.00 0.00

     20,000.00 0.00รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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ปี 2559 ปี 2560

507,913.00 689,480.00 5.36 %

815.00 3,885.00 0 %

34,887.00 42,000.00 0 %

0.00 0.00 4 %

0.00 0.00 -27.73 %

543,615.00 735,365.00 4.35 %

543,615.00 735,365.00 4.35 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

33,000.00 36,000.00 85.71 %

3,400.00 0.00 0 %

36,400.00 36,000.00 43.9 %

78,000

5,000

30,000

1,181,040

1,181,040

15,900

143,520

42,000

0

979,620

ประมำณกำร
ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

118,000

5,000เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  0.00 5,000.00

รวมค่ำตอบแทน      20,769.00 82,000.00

 0.00 5,000.00

 0.00 42,000.00

      20,769.00 30,000.00

ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน

    501,770.00 1,131,820.00

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง         4,040.00 22,000.00

รวมเงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)     501,770.00 1,131,820.00

เงินประจ ำต ำแหน่ง      315,000.00 42,000.00

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       22,530.00 138,000.00

รวมงบบุคลำกร
งบด ำเนินงำน

     443,700.00 929,820.00

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน  0.00 0.00

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

งำนบริหำรงำนคลัง
งบบุคลำกร

เงินเดือนพนักงำน

รำยกำร รำยจ่ำยจริง
ปี 2558
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 79,829.00 0 %

        28,143.00 60547 0 %

0.00 0.00 0 %

28,143.00 140,376.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

64,543.00 176,376.00 9.068 %

         3,900.00 0.00 0 %

        21,000.00         41,000.00 0 %

24,900.00 41,000.00 0 %

24,900.00 41,000.00 0 %

633,058.00 952,741.00 1.63 %

9,769,353.68 9,135,893.28 -2.44 %

80,000

50,000

30,000

235,000

20,000

215,000

0

9,274,480

1,614,040

0

0

0

0

ประมำณกำร
ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

433,000

รวมค่ำครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

รวมงำนบริหำรงำนคลัง
รวมแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

    523,759.00 1,588,120.00

 7,342,338.32 9,506,630.00

0.00 59,300.00

0.00 59,300.00

รวมค่ำวัสดุ
รวมงบด ำเนินงำน

งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
0.00 0.00ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
0.00       158,000.00

 0.00 80,000.00

     21,989.00 397,000.00

วัสดุส ำนักงำน  0.00 30,000.00

 0.00 50,000.00

       1,220.00 235,000.00

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  0.00 20,000.00

รวมค่ำใชส้อย
ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ         1,220.00       215,000.00

ค่ำใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00

รำยกำร รำยจ่ำยจริง
ปี 2558
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ปี 2559 ปี 2560

         7,300.00           6,800.00 80 %

7,300.00 6,800.00 80 %

7,300.00 6,800.00 80 %

7,300.00 6,800.00 80 %

7,300.00 6,800.00 80 % 90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

ประมำณกำร
ยอดตำ่ง ปี 2562

รวมค่ำใชส้อย

     19,770.00 50,000.00

รวมงบด ำเนินงำน      19,770.00 50,000.00

รวมงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย      19,770.00 50,000.00

รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

     19,770.00 50,000.00

      19,770.00         50,000.00

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบด ำเนินงำน
ค่ำใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รำยกำร รำยจ่ำยจริง
ปี 2558 ปี 2561
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 259,300.00 84.64 %

0.00 0.00 0 %

0.00 259,300.00 75.84 %

0.00 259,300.00 75.84 %

0.00 0.00 0 %

0.00 36,960.00 -48.28 %

0.00 36,960.00 -41.18 %

%

25,929.00 52,554.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00           6,460.00 107.4 %

25,929.00 59,014.00 39.04 %  76,470

41,470.00

5,000

30,000

20,000

15,000

5,000

710,280

710,280

42,000

668,280

ปี 2562ยอดตำ่ง 
ประมำณกำร

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รวมค่ำใชส้อย      52,825.00 55,000.00

 0.00         20,000.00

 0.00 5,000.00

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร       52,825.00 30,000.00

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0.00 29,000.00

0.00 34,000.00

0.00 5,000.00

ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

รวมค่ำตอบแทน
ค่ำใชส้อย

0.00 403,940.00

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 0.00 42,000.00

0.00 403,940.00

0.00 361,940.00

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงินเดือนพนักงำน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

รวมงบบุคลำกร
งบด ำเนินงำน

แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับกำรศึกษำ

งบบุคลำกร

ปี 2561ปี 2558

รำยจ่ำยจริงรำยกำร
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 5,092.00 0 %

62,383.20 104,087.40 0 %

0.00 22,100.00 0 %

62,383.20 131,279.40 0 %

88,312.20 227,253.40 8.39 %

88,312.20 486,553.40 63.66 %

0.00 0.00 16.67 %

        57,290.00         46,960.00 65.18 %

57,290.00 46,960.00   46.97 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 5.26 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 13.64 %

0.00 0.00 3.64 %

ยอดตำ่ง ปี 2562

181,370

84,000

806,750

96,470

0

0

0

0

194,800

5,000

20,000

10,000

124,800

15,000

20,000

265,370

0.00 187,960.00

0.00 20,000.00

0.00 4,400.00

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 0.00 118,560.00

0.00 10,000.00วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุกำรศึกษำ
วัสดุอื่น

รวมค่ำวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 0.00 20,000.00

0.00 15,000.00

0.00 181,800.00รวมค่ำใชส้อย
ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 0.00       109,800.00

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 72,000.00

ค่ำใชส้อย

    191,315.30 492,940.00รวมงำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับกำรศึกษำ

งำนระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบด ำเนินงำน

    138,490.00 0.00

    191,315.30 89,000.00

ค่ำอำหำรเสริม (นม)      133,509.30 0.00

 0.00 0.00

ค่ำวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว         4,981.00 0.00

วัสดุกำรศึกษำ
รวมค่ำวัสดุ

รวมงบด ำเนินงำน

รำยกำร รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ปี 2558 ปี 2561
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

57,290.00 46,960.00 37.43 %

0.00 0.00 -95.19 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -95.36 %

0.00 0.00 -95.34 %

475,000.00 391,000.00 -100 %

475,000.00 391,000.00 -2.99 %

475,000.00 391,000.00 -2.99 %

532,290.00 437,960.00 2.76 %

0.00 0.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

620,602.20 924,513.40 24.66 %

48,000

15,000

3,000

30,000

5,000

5,000

0.00

5,000

508,170

ประมำณกำร
ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

1,708,920

902,170

389,000

389,000

         3,300.00

389,000.00

รวมแผนงำนกำรศึกษำ     761,315.30 1,370,900.00

รวมค่ำครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

    530,000.00 401,000.00

รวมงำนระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ     530,000.00 877,960.00

    530,000.00 401,000.00

     530,000.00 401,000.00เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00 107,200.00

0.00 107,200.00

0.00       103,900.00

ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 369,760.00

0.00 0.00

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 0.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00

ค่ำไฟฟ้ำ 0.00 0.00

0.00 0.00ค่ำบริกำรโทรศัพท์
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

งบลงทุน

ค่ำสำธำรณูปโภค

รำยกำร รำยจ่ำยจริง
ปี 2558

งบเงินอุดหนุน
งำนศึกษำไมก่ ำหนดระดบั

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมงำนศึกษำไมก่ ำหนดระดบั

     40,000.00

     40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

      193,224.00        128,265.70 18.66 %

193,224.00 128,265.70 -44.81 %

0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00 -50 %

193,224.00 128,265.70 -45.27 %

193,224.00 128,265.70 49.83 %

170,000

0

435,600

435,600

42,000

393,600

620,600

185,000

15,000

15,000

170,000

     91,785.00 338,000.00

     91,785.00 414,200.00

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

 0.00 30,000.00

 0.00 30,000.00

รวมค่ำใชส้อย      91,785.00 308,000.00

ค่ำวัสดุ
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

รวมค่ำวัสดุ

      91,785.00       209,000.00

รวมงบด ำเนินงำน
รวมงำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับสำธำรณสุข

0.00 99,000.00

รวมงบบุคลำกร 0.00      435,600.00

0.00 42,000.00

0.00      435,600.00

เงินประจ ำต ำแหน่ง
รวมเงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

งบด ำเนินงำน
ค่ำใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

0.00       393,600.00

งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับสำธำรณสุข
แผนงำนสำธำรณสุข

งบบุคลำกร
เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงินเดือนพนักงำน

รำยกำร รำยจ่ำยจริง
ปี 2558

ประมำณกำร
ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

193,224.00 128,265.70 8.08 %

20,000.00 20,000.00 0 %
20,000.00 20,000.00 0 %

20,000.00 20,000.00 0 %

20,000.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

20,000.00 20,000.00 -100 %

0

0

ประมำณกำร
ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

0

0

0

0

0

0
0

620,600

0

0

0

0     20,000.00 20,000.00

0.00 20,000.00

รวมงำนสวัสดกิำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
รวมแผนงำนสังคมสงเครำะห์

 0.00 20,000.00

 0.00 20,000.00

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์  0.00 20,000.00

งำนสวัสดกิำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

     20,000.00 0.00

     20,000.00 0.00

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์       20,000.00 0.00
     20,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์

 0.00 160,000.00

     91,785.00 574,200.00

 0.00 160,000.00

 0.00 160,000.00

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน
รวมแผนงำนสำธำรณสุข

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

 0.00 160,000.00

ปี 2558

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน
งบเงินอุดหนุน

รำยกำร รำยจ่ำยจริง
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ปี 2559 ปี 2560

492,582.00 50,940.00 750.09 %

41,548.00 7,000.00 0 %

108,000.00 108,000.00 38.98 %

12,000.00 12,000.00 50.11 %

654,130.00 177,940.00 82.47 %

654,130.00 177,940.00 82.47 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

14,420.00 19,470.00 0 %

14,420.00 19,470.00 0 %

6,200.00 14,383.00 0 %

        10,890.00        184,150.00 -90 %

3,000.00 184,150.00 141.55 %

20,090.00 198,533.00 128.7 %

36,000

5,000

30,000

1,013,800

1,013,800

34,000

246,000

42,000

691,800

ประมำณกำร
ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

754,660

724,660

30,000

0

76,000

5,000

รวมค่ำตอบแทน
ค่ำใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

 0.00 300,000.00

     21,070.00 330,000.00

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่ำใชส้อย

      16,750.00 0.00

        4,320.00       300,000.00

     53,871.00 76,000.00

      30,000.00 36,000.00

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  . 5,000.00

      23,781.00 30,000.00

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  0.00 5,000.00

งบด ำเนินงำน
ค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่ำเช่ำบ้ำน

    200,274.00      555,600.00

    200,274.00      555,600.00

     108,000.00       108,000.00

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง       12,000.00       120,000.00

เงินเดือนพนักงำน       47,194.00       393,600.00

      33,080.00 42,000.00เงินประจ ำต ำแหน่ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

รวมเงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

รวมงบบุคลำกร

งบบุคลำกร
เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

แผนงำนเคหะและชมุชน
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

รำยกำร รำยจ่ำยจริง
ปี 2558
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 0 %

0.00 36,117.00 0 %

38,399.00 16,983.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

44,681.00 85,310.00 0 %

83,080.00 138,410.00 0 %

117,590.00 356,413.00 84.76 %

0.00         19,000.00 0 %

21,000.00 0.00 0 %

3,300.00 0.00 0 %

24,300.00 19,000.00 100 %

65,000.00 0.00 0 %

289,632.00 0.00 0 %

354,632.00 0.00 0 %

378,932.00 19,000.00 0 %

1,150,652.00 553,353.00 0 %

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

95,000

0

20,000

5,000

50,000

0

20,000

ประมำณกำร

0

0

7,100

7,100

0

0

925,660

1,946,560

7,100

0

รวมงบลงทุน
รวมงำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

 0.00 0.00

    693,120.00 824,030.00

 0.00 0.00

 0.00 0.00

 0.00 0.00

ค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง

0.00 0.00

รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00

0.00 0.00

ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร 0.00 0.00

รวมค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง

รวมงบด ำเนินงำน     187,777.00 501,000.00

งบลงทุน

      93,481.00 0.00

รวมค่ำวัสดุ     112,926.00 95,000.00

 0.00 5,000.00

 0.00 20,000.00

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

 0.00 0.00

วัสดุก่อสร้ำง       19,445.00 50,000.00

 0.00 20,000.00

ค่ำวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

รำยกำร รำยจ่ำยจริง

30



ปี 2559 ปี 2560

0.00 291,516.00 0 %

0.00 291,516.00 0 %

0.00        697,000.00 0 %

0.00 697,000.00 0 %

0.00 988,516.00 0 %

0.00 249,415.64 -100 %

0.00 249,415.64 0 %

0.00 249,415.64 0 %

0.00 1,237,931.64 0 %

313,500.00 380,500.00 0 %

313,500.00 380,500.00 0 %

รำยกำร รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ปี 2558 ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

0

0

0

0

0

500,000

500,000

0

0

0

0

    324,000.00 500,000.00รวมค่ำใชส้อย

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

     324,000.00 500,000.00

รวมงำนไฟฟ้ำถนน     308,701.40 23,510.00

งำนก ำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด ำเนินงำน
ค่ำใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

    308,701.40 23,510.00

    308,701.40 23,510.00

     308,701.40 23,510.00

0.00 0.00

0.00 0.00

ค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง

0.00 0.00
ค่ำติดต้ังระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นกำรติดต้ังคร้ัง
แรกในอำคำรหรือสถำนทีร่ำชกำรพร้อมกำรก่อสร้ำง
หรือภำยหลังกำรก่อสร้ำง

รวมค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง

0.00 0.00

รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00

งำนไฟฟ้ำถนน
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 98,600.00 0 %

0.00 98,600.00 0 %

313,500.00 479,100.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

313,500.00 479,100.00 -25.88 %

1,464,152.00 2,270,384.64 57.06 %

0.00         55,565.80 -63.86 %

0.00 55,565.80 -63.86 %
0.00 55,565.80 -63.86 %

0.00 20,000.00 0 %
0.00 20,000.00 0 %
0.00 20,000.00 0 %

0.00 75,565.80 -63.86 %

รำยกำร รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ปี 2558 ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

550,000

50,000

50,000

60,000

60,000

2,496,560

550,000

0

0

0

60,000

0

0

0

60,000

รวมงำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 0.00 166,000.00

0.00 0.00

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00

เงินอุดหนุน
0.00 0.00

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 166,000.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน
รวมเงินอุดหนุน

0.00 166,000.00รวมค่ำใชส้อย

0.00       166,000.00

รวมแผนงำนเคหะและชมุชน  1,038,752.40 1,589,540.00

แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน

งบด ำเนินงำน
ค่ำใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รวมงบลงทุน  0.00 192,000.00

รวมงำนก ำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล     342,000.00 742,000.00

 0.00 192,000.00
รวมค่ำครุภัณฑ์  0.00 192,000.00

ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

    324,000.00 550,000.00

งบลงทุน

 0.00 50,000.00

รวมค่ำวัสดุ  0.00 50,000.00

ค่ำวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

รวมงบด ำเนินงำน

32



ปี 2559 ปี 2560

32,913.00 0.00 0 %

32,913.00 0.00 0 %

32,913.00 0.00 0 %

176,000.00 0.00 0 %

176,000.00 0.00 0 %

176,000.00 0.00 0 %

208,913.00 0.00 0 %

208,913.00 75,565.80 -63.86 %

0

0

0

0

ประมำณกำร
ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

60,000

0

0

0

รวมค่ำใชส้อย
รวมงบด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน
รวมเงินอุดหนุน

รวมแผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน      32,872.40 166,000.00

 0.00 0.00

     32,872.40 0.00

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเขม้แขง็ชมุชน

 0.00 0.00

 0.00 0.00

  

  

     32,872.40 0.00

     32,872.40 0.00

      32,872.40 0.00

ค่ำใชส้อย

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเขม้แขง็ชมุชน
งบด ำเนินงำน

รำยกำร รำยจ่ำยจริง
ปี 2558

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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ปี 2559 ปี 2560

      448,047.00         46,330.00 0 %

448,047.00 46,330.00 -12.5 %

448,047.00 46,330.00 -12.5 %

50,000.00 50,000.00 -100 %

50,000.00 50,000.00 -100 %

50,000.00 50,000.00 -100 %

498,047.00 96,330.00 -19.31 %

0.00 0.00 -57.89 %

127,744.40 47,037.00 -57.89 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

127,744.40 47,037.00 -52.38 %

127,744.40 47,037.00 -52.38 %

210,000

210,000

ประมำณกำร

80,000.00

210,000

0

0

0

210,000

100,000

100,000

20,000

20,000

80,000

ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

รวมค่ำใชส้อย
ค่ำวัสดุ

     63,855.00 210,000.00

     63,800.00 210,000.00

วัสดุกีฬำ       29,995.00 20,000.00
     29,995.00 20,000.00รวมค่ำวัสดุ

รวมงบด ำเนินงำน
รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร

     33,860.00 190,000.00

  

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร

      33,860.00 190000

  
  

งบด ำเนินงำน
ค่ำใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

    277,825.00 260,270.00
  

     50,000.00 20,270.00

     50,000.00 20,270.00

  

      50,000.00 20,270.00

ค่ำใชส้อย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

    227,825.00 240,000.00

  

    227,825.00 240,000.00รวมค่ำใชส้อย
รวมงบด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน

     227,825.00       240,000.00

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

งบด ำเนินงำน

รำยกำร รำยจ่ำยจริง
ปี 2558
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ปี 2559 ปี 2560

101,225.00 74,060.00 -13.04 %

101,225.00 74,060.00 -13.04 %

101,225.00 74,060.00 -13.04 %

101,225.00 74,060.00 -13.04 %

727,016.40 217,427.00 -29.31 %

71,000.00 0.00 0 %

247,500.00 0.00 0 %

      861,148.00     1,104,000.00 -100 %

482,000.00 0.00 0 %

1,661,648.00 1,104,000.00 -100 %

1,661,648.00 1,104,000.00 -100 %

1,661,648.00 1,104,000.00 -100 %

1,661,648.00 1,104,000.00 -100 %

รำยกำร รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ปี 2558 ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

ค่ำถมดิน
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

430,000

120,000

120,000

120,000

0

0

0

 1,915,000.00 1,600,000.00

 1,915,000.00

120,000

0

0

0

0

0

 1,915,000.00 1,600,000.00

1,600,000.00

 0.00 0.00

 1,915,000.00 1,600,000.00รวมค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง
รวมงบลงทุน

รวมงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

  1,915,000.00     1,600,000.00

 0.00 0.00

 0.00 0.00

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน     108,300.00 138,000.00

    108,300.00 608,270.00รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

งบลงทุน
ค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง

รวมค่ำใชส้อย     108,300.00 138,000.00

รวมงบด ำเนินงำน     108,300.00 138,000.00

     108,300.00 138,000.00

ค่ำใชส้อย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด ำเนินงำน
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 13.48 %

0.00 0.00 13.48 %

0.00 0.00 13.48 %

        94,800.00         22,560.00 -25.51 %

94,800.00 22,560.00 -25.51 %

94,800.00 22,560.00 -25.51 %

94,800.00 22,560.00 -3.16 %

94,800.00 22,560.00 -3.16 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

รำยกำร รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ยอดตำ่ง ปี 2562

116,800

239,040

239,040

239,040

120,000

12,000

108,000

355,840

355,840

116,800

116,800

120,000รวมงบบุคลำกร 0.00 120,000.00

0.00 12,000.00

รวมเงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 120,000.00

0.00 108,000.00

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

รวมค่ำใชส้อย

    110,015.00 367,450.00

    110,015.00 156,800.00

    110,015.00 367,450.00

รวมงบด ำเนินงำน
รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร

รวมแผนงำนกำรเกษตร
แผนงำนกำรพำณิชย์
งำนกิจกำรประปำ

งบบุคลำกร

    110,015.00 156,800.00

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ      110,015.00       156,800.00

งบด ำเนินงำน
ค่ำใชส้อย

รวมเงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 210,650.00

รวมงบบุคลำกร 0.00 210,650.00

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 210,650.00

งำนส่งเสริมกำรเกษตร
งบบุคลำกร

แผนงำนกำรเกษตร
ปี 2558 ปี 2561
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

387,622.05 372,157.84 0 %

387,622.05 372,157.84 0 %

387,622.05 372,157.84 0 %

123,000.00 0.00 0 %

123,000.00 0.00 0 %

123,000.00 0.00 0 %

510,622.05 372,157.84 -0.08 %

510,622.05 372,157.84 -0.08 %

0

450,000

450,000

450,000

0

0

ประมำณกำร
ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

ค่ำใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 500.00

รวมค่ำใชส้อย 0.00 500.00

ค่ำสำธำรณูปโภค

งบด ำเนินงำน

รำยกำร รำยจ่ำยจริง
ปี 2558

ค่ำไฟฟ้ำ       44,858.43 450,000.00

รวมค่ำสำธำรณูปโภค      44,858.43 450,000.00

รวมงบด ำเนินงำน      44,858.43 450,500.00

งบลงทุน
ค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค  0.00 0.00

รวมค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง  0.00 0.00

รวมงบลงทุน  0.00 0.00

รวมงำนกิจกำรประปำ  0.00 570,500.00

รวมแผนงำนกำรพำณิชย์  0.00 570,500.00 570,000

570,000

0

0
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65,808.00 60,511.00 25 %

0.00 3,784,000.00 3.2 %

0.00 664,000.00 12.68 %

84,000.00 87,000.00 0 %

0.00 0.00 1,980 %

100,000.00 155,501.00 -100 %

132,419.00 131,358.00 1.81 %

382,227.00 4,882,370.00 23.73 %

382,227.00 4,882,370.00 23.73 %

382,227.00 4,882,370.00 23.73 %

382,227.00 4,882,370.00 23.73 %

15,659,858.33 19,159,937.66 1.89 % 22,000,000

6,393,600

6,393,600

6,393,600

6,393,600

140,400

150,000

1,040,000

96,000

768,000

4,099,200

100,000

แผนงำนงบกลำง

รำยกำร รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
ปี 2558 ปี 2561 ยอดตำ่ง ปี 2562

งบกลำง
งบกลำง
งบกลำง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       60,019.00 80,000.00

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ  0.00 3,972,000.00

เบีย้ยังชีพคนพิกำร  0.00 681,600.00

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์       80,000.00 96,000.00

ส ำรองจ่ำย  0.00 50,000.00

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน      100,000.00 150,000.00

รวมแผนงำนงบกลำง     370,436.00 5,167,510.00

รวมทุกแผนงำน    14,808,851.70 21,591,000.00

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น กบท

     130,417.00 137,910.00

รวมงบกลำง     370,436.00 5,167,510.00

รวมงบกลำง     370,436.00 5,167,510.00

รวมงบกลำง     370,436.00 5,167,510.00

38
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 84,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนส่วนต ำบล เช่น เป็นค่ำตอบ แทนรำย
เดือนต ำแหน่งนักบริหำรงำน อบต. ระดับ 8  เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว  เงิน
เพิม่ตำมคุณวุฒิที ่กพ.รับรอง เป็นต้น จ ำนวน 6  อัตรำ 

เงินเดอืนพนักงาน 2,094,720 บำท
 - ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 - ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 - ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 - ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 - ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
 - ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
อ ำเภอ อัมพวำ   จังหวัดสมุทรสงครำม

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำร ได้แก ่นำยก 
อบต. จ ำนวน 1 คน และรองนำยก อบต. จ ำนวน 2 คน จ ำนวน  12  เดือน    

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 42,120 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนของผู้บริหำร ได้แก ่นำยก อบต. จ ำนวน 1 คน และรอง
นำยก อบต. จ ำนวน 2 คน จ ำนวน  12  เดือน  

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 42,120 บำท

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

     ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทัง้สิ้น 22,000,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป 7,625,440 บำท

งบบุคลำกร 5,736,440 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก ่ประธำนสภำ 1 คน รองประธำนสภำ 1 คน 
สมำชิกสภำฯ 14 คน  เลขำนุกำรสภำ 1 คน จ ำนวน 12 เดือน 
(ส ำนักปลัด)

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,510,920 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยก อบต.จ ำนวน 12 เดือน  

เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,540,800 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของผู้บริหำร  ได้แก ่นำยก อบต.  และรอง
นำยก อบต.  จ ำนวน 2 คน  จ ำนวน  12  เดือน 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล

86,400 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

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

ค่าเชา่บ้าน 204,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร   (ส ำนักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 5,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

100,000 บำท

1,879,000 บำท
329,000 บำท

งบด ำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ตรวจกำรจ้ำง 
และควบคุมงำนก่อสร้ำง ,ค่ำตอบแทนกำรส่ังใช ้อปพร., อสม.,อช.,รศทป.,
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวน,ค่ำตอบแทนผู้แทนชุมชนทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ัง
จำก อบต.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง,เงินสมนำคุณวิทยำกร ในกำร
ฝึกอบรม และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ  ฯลฯ  

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง 50,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไปเช่น เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว 
(ส ำนักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 949,080 บำท
 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรท่องเทีย่ว 
 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ 
 - ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ 
 - ต ำแหน่ง คนงำนทัว่ไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 165,120 บำท
 - ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง

เงินประจ าต าแหน่ง 168,000 บำท
 - ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
 - ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
 - ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด
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รวม
จ ำนวน
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
จ ำนวน

480,000 บำท
50,000 บำท

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
* 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร  เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอด
รถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นต้น
  (ส ำนักปลัด)

30,000 บำท

60,000 บำท

40,000 บำท* ค่าบอกรับวารสารส่ิงพิมพ์ต่างๆ
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบอกรับวำรสำร หนังสือพิมพ์หรือเอกสำรทำงวิชำกำรอื่นๆ 
ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
(ส ำนักปลัด)

* รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร เช่น  ค่ำปักเสำพำดสำย
ภำยนอกสถำนทีไ่ฟฟ้ำ หน่วยงำนรำชกำรเพือ่ให้รำชกำรได้ใช้บริกำรไฟฟ้ำ, 
ค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยไฟ และติดต้ังอุปกรณ์เพิม่เติม ,ค่ำวำงท่อประปำ ภำยนอก
สถำนทีร่ำชกำร เพือ่ให้รำชกำรได้ใช้บริกำรน้ ำประปำ, ค่ำจ้ำงเหมำเดินท่อ
ประปำและติดต้ังอุปกรณ์  เพิม่เติม  ค่ำจัดท ำป้ำยประกำศ  ป้ำยประชำสัมพันธ์
ต่ำงๆ  ค่ำธรรมเนียม  ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลจัดเก็บข้อมูล ค่ำจ้ำง
เหมำจัดท ำเว็ปไซต์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง  ๆค่ำเช่ำทรัพย์สิน ทีใ่ช้เพือ่เป็น
ประโยชน์แก่ทำงรำชกำร   
    (ส ำนักปลัด)

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

    ค่ำรับรองและพิธีกำร เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่ำ
ของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องกับกำรเล้ียงรับรองรวมทัง้
ค่ำบริกำรด้วย และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นต้องจ่ำยทีเ่กี่ยวกับกำรรับรอง กำร
ต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลทีม่ำนิเทศงำน ตรวจงำน หรือเยี่ยม
ชมหรือทัศนะศึกษำดูงำน 
    ค่ำเล้ียงรับรอง เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ัง
ตำมกฏหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือส่ังกำร เป็นต้น 
(ส ำนักปลัด)

ค่ำใชส้อย 710,000 บำท
100,000 บำทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน 100,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธ ีและงำนพิธีกำรต่ำงๆ ได้แก่ ค่ำพวงมำลัย 
ช่อดอกไม้ พวงหรีดและพวงมำลำในวันส ำคัญต่ำงๆ ฯลฯ เป็นต้น 
   (ส ำนักปลัด)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

5,000 บำท

200,000 บำท

5,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ให้แก่พนักงำน อบต. 
ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำฯ  และประชำชน  มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจระบอบประชำธิปไตย  ตำมหนังสือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสมุทรสงครำม  ทีล่ต (สส)0702/ว1217 ลงวันที่ 3 
ธันวำคม 2557)
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่55)
    (ส ำนักปลัด)

* 4. โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆเกี่ยวกับโครงกำร อบรมให้
ควำมรู้แก่พนักงำนและประชำชนเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร  พ.ศ.2540 และ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่54) 
     (ส ำนักปลัด)

* 5. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
ตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังก ำหนด (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทน
ต ำแหน่งทีว่่ำงและกรณีคณะกรรมกำรเลือกต้ังส่ังให้เลือกต้ังใหม่) รวมทัง้ค่ำ ใช้
จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ ์ กำรรณรงค์หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 
ให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำทีแ่ละกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง และค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้อง  
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่55)  
   (ส ำนักปลัด)

* 6. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี

20,000 บำท

200,000 บำท* 2. โครงการเพิม่ศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำน อบต.  
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯตำมหลักสูตรต่ำงๆ ที ่
อบต.จัดเอง หรือจัดโดยหน่วยงำนอื่นตำมควำมเหมำะสม ฯลฯ 
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่54)
    (ส ำนักปลัด)

* 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
    (ส ำนักปลัด)
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน 100,000 บำท

50,000 บำทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุทีเ่กี่ยวกับยำนพำหนะและขนส่งขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม เช่น อุปกรณ์ของรถจักรยำนยนต์ ,รถยนต์ส่วนกลำง 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
ยำนพำหนะและขนส่ง 
   (ส ำนักปลัด)

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซินและน้ ำมันเคร่ือง ทีใ่ช้ในงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม ไม่
ว่ำจะเป็นรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เคร่ืองตัดหญ้ำ เคร่ืองพ่นหมอกควัน เป็นต้น 
  (ส ำนักปลัด) 

20,000 บำท

100,000 บำทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ำและวิทย ุขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และวัสดุไฟฟ้ำทีเ่กี่ยวเนื่องกับครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่
เกี่ยวเนื่องกับ ส่ิงก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สวิท์
ไฟ เทปพันสำยไฟ รวมถึงวัสดุไฟฟ้ำอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
    (ส ำนักปลัด)

วัสดงุานบ้านงานครัว

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

วัสดกุ่อสร้าง

50,000 บำท
ค่ำวัสดุ 465,000 บำท
วัสดสุ านักงาน

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำน เช่น ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
ต่ำงๆ และวัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
    (ส ำนักปลัด)

80,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ขวำน เล่ือย ไม้ต่ำงๆ ฯลฯ  ส ำหรับใช้ใน
กำรปรับปรุง ซ่อมแซม ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
   (ส ำนักปลัด)
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม  เช่นโทรภำพ  หรือโทรสำร 
ค่ำเทเลกซ์  ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริกำรอินเตอร์เน็ต และค่ำส่ือสำรอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้
ได้รับบริกำรและค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกัน 
(ส ำนักปลัด)

50,000 บำท

20,000 บำท

5,000 บำท

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

ค่าบริการโทรศัพท์
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ทีใ่ช้ในกำรติดต่อรำชกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีต้่อง
ช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท ์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย 
ค่ำภำษ ี เป็นต้น 
(ส ำนักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์โทรเลข  เช่นค่ำฝำกส่งไปรษณีย ์ โทรเลข  ค่ำ
ไปรษณีย ์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์อำกร  ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย ์ เป็นต้น
(ส ำนักปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

300,000 บำท

10,000 บำท

50,000 บำทวัสดคุอมพิวเตอร์
 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก 
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ ์เมำท ์หมึกพิมพ ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
   (ส ำนักปลัด)

วัสดอ่ืุน
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนทีม่ำติดต่อรำชกำร  
พนักงำน ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง สมำชิก อบต. เป็นต้น 
   (ส ำนักปลัด)

ค่าไฟฟ้า

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่

     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์ 
พูก่ัน สี ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภำพ  เมมโมร่ีกำร์ด เป็นต้น
   (ส ำนักปลัด)

375,000 บำท

5,000 บำท

ค่ำสำธำรณูปโภค
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รวม
รวม

จ ำนวน

ค่ำครุภัณฑ์ 10,000 บำท
10,000 บำทงบลงทุน

ครุภัณฑ์ส านักงาน
* จัดซ้ือชุดรับแขก

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดรับแขก จ ำนวน 1 ชุด เพือ่ใช้ส ำหรับรับรองแขกและ
ประชำชนทีม่ำติดต่อรำชกำรกับ อบต.แควอ้อม
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม (ฉบับที ่2) และ
เปล่ียนแปลง(ฉบับที ่1) หน้ำที ่12)
    (ส ำนักปลัด)

10,000 บำท
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รวม

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน 15,000 บำท

15,000 บำท
15,000 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน
รำยจ่ำยอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

* ค่าจ้างทีป่รึกษา

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทีป่รึกษำในกำรด ำเนินกำรจ้ำงองค์กรหรือสถำบันทีเ่ป็น
กลำงเพือ่เป็นผู้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม  
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 53)
  (ส ำนักปลัด)

20,000 บำท

35,000 บำท

20,000 บำท

งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
งบด ำเนินงำน

ค่ำใชส้อย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรประชำคมและ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล เช่น กำรประชำคมเพือ่
กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมป ีกำรระดมควำมคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้  เป็นต้น  
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 55)
   (ส ำนักปลัด)

20,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  
ลูกจ้ำงประจ ำ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
   (กองคลัง)

ค่าเชา่บ้าน 78,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 5,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน 
ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
   (กองคลัง)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

433,000 บำท
118,000 บำท

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง 15,900 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  เช่น  เงินเพิม่ค่ำ
ครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
   (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 143,520 บำท
 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้

งบด ำเนินงำน
ค่ำตอบแทน

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เช่น ค่ำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีท่ ำหน้ำทีเ่กี่ยว ข้องกับกำร
สอบเล่ือนระดับ กำรปรับต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล เป็นต้น
   (กองคลัง)

 - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

979,620 บำท

1,181,040 บำท
1,181,040 บำท

งบบุคลำกร
เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงินเดอืนพนักงาน

 - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
 - ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
 - ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน

30,000 บำท

1,614,040 บำทงำนบริหำรงำนคลัง

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก 
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ ์เมำท ์หมึกพิมพ ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
   (กองคลัง)

วัสดคุอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำน เช่น ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
ต่ำงๆ  และวัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
   (กองคลัง)

ค่ำวัสดุ 80,000 บำท
30,000 บำท

20,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินต่ำงๆเพือ่ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ
   (กองคลัง)

* 2. โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 165,000 บำท
    เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม ประจ ำป ีพ.ศ.2562 เช่น 
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่ำใช้ใช้อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่53)
   (กองคลัง)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

วัสดสุ านักงาน

50,000 บำท

ค่ำใชส้อย 235,000 บำท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร  เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง   ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำร
จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นต้น
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน* 4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดองและ    สมา
ฉันท์ของคนในชาติ

10,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำม
ปรองดองและสมำฉันท์ให้คนในชำติมีควำมรู้รักสำมัคคี
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม (ฉบับที ่2) และ
เปล่ียนแปลง(ฉบับที ่1) หน้ำที ่7)
    (ส ำนักปลัด)

10,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญ
ของชำติ และกิจกรรม อันเป็นกำรพิทักษ์รักษำไว ้ ซ่ึงชำติ  ศำสนำ  
พระมหำกษัตริย ์อันเป็นทีย่ึด เหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชำชน  
เช่นค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ค่ำพำหนะในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  ค่ำอำหำร  
เคร่ืองด่ืม  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ตำมหนังสือ กระทรวงมหำดไทย ด่วน
มำก ที ่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่  6  มิถุนำยน 2561  
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่42) 
  (ส ำนักปลัด)

* 3. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

30,000 บำท

* 1.โครงการถนนปลอดภัย (จุดบริการประชาชนวันสงกรานต์ ,วันปีใหม)่ 40,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรโครงกำรถนนปลอดภัยฯ เช่น กำรต้ังด่ำน 
เฝ้ำระวังและป้องกันภัยต่ำงๆ ทีอ่ำจเกิดขึ้นในพืน้ทีใ่นช่วงเทศกำลต่ำงๆ
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่42) 
   (ส ำนักปลัด)

ค่ำใชส้อย 90,000 บำท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* 2. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม อปพร. (ทบทวน) หรือกิจกรรมอื่นๆเพือ่
เพิม่ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนให้แก ่อปพร.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่42)
  (ส ำนักปลัด)

90,000 บำท
งบด ำเนินงำน 90,000 บำท

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวนรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 5,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรต้อนรับคณะบุคคลและบุคคลทีเ่ข้ำมำตรวจ
งำน นิเทศงำน หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษำ กำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กและอื่นๆ
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

30,000 บำทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร เช่นค่ำปักเสำพำดสำยภำยนอก
สถำนทีไ่ฟฟ้ำรำชกำรเพือ่ให้รำชกำรได้ใช้บริกำรไฟฟ้ำ, ค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยไฟ 
และติดต้ังอุปกรณ์เพิม่เติม ,ค่ำวำงท่อประปำ ภำยนอกสถำนทีร่ำชกำร  เพือ่ให้
รำชกำรได้ใช้บริกำรน้ ำประปำ, ค่ำจ้ำงเหมำเดินท่อประปำและติดต้ังอุปกรณ์
เพิม่เติม ค่ำจัดท ำป้ำยประกำศ ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียม  ค่ำ
ติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำจ้ำงเหมำจัดเก็บข้อมูล ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเว็ปไซต์  ค่ำรับ
หนังสือพิมพ์และวำรสำรต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง  ๆ เป็นต้น  
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

    เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  
ลูกจ้ำงประจ ำ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  

15,000 บำท

20,000 บำท
5,000 บำท

ค่ำตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ

 เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร

ค่ำใชส้อย 76,470 บำท

96,470 บำท

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 42,000 บำท

710,280 บำท

668,280 บำท

งบบุคลำกร
เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 710,280 บำท
เงินเดอืนพนักงาน

 - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
 - ต ำแหน่ง ครู

 - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

งบด ำเนินงำน

806,750 บำท
แผนงำนกำรศึกษำ

งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน 146,870 บำท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

84,000 บำท

* 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำน 
ศึกษำตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที ่19 มิถุนำยน  2561     
        -  ค่ำอำหำรกลำงวันของเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำร
กลำงวันของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม จ ำนวน 
19 คน  คนละ 20 บำท จ ำนวน 245 วัน  เป็นเงิน 93,1000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 64)

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำผู้ดูแลและท ำควำมสะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 1 คน 
เพือ่มำปฎิบัติงำน ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    แควอ้อม ใน
อัตรำเดือนละ 7,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

       -  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแคว
อ้อม จ ำนวน 19 คนๆละ 1,700 บำท  เป็นเงิน 32,300 บำท
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

508,170 บำท
265,370 บำท

902,170 บำท

21,470 บำท

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

* 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบด ำเนินงำน

ค่ำใชส้อย

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(ศพด.) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม จ ำนวน 19 คน  ดังนี้       
      (1) ค่ำหนังสือเรียน  อัตรำคนละ 200 บำท/ป ีเป็นเงิน 3,800  บำท 
      (2) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ป ีเป็นเงิน 3,800 บำท 
      (3) ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน  อัตรำคนละ 300 บำท/ป ี เป็นเงิน  5,700   บำท 
      (4) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  อัตรำคนละ 430 บำท/ป ีเป็นเงิน  8,170 บำท 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
20,000 บำท* 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

194,800 บำท
20,000 บำท

10,000 บำท* 5. โครงการส่งเสริมคุณภาพอนามัยเด็กเล็ก ศพด.อบต.แควอ้อม
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรโครงกำรส่งเสริมคุณภำพ
อนำมัยเด็กเล็ก ศพด.อบต.แควอ้อม เพือ่ให้เด็กได้รับกำรตรวจสุขภำพ และ
ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน  
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม(ฉบับที ่2) และ
เปล่ียนแปลง(ฉบับที ่1) หน้ำ 10)
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)  

ค่ำวัสดุ
* วัสดุส านักงาน

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

1,500 บำท

* 2. โครงการทัศนะศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อม

20,000 บำท

* 3. โครงการหนูน้อยส่งเสริมการออมทรัพย์

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรหนูน้อยส่งเสริมกำรออม
ทรัพย์ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ให้รู้จักกำรออม กำรประหยัดเงิน และรู้คุณค่ำ
ของเงิน
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม(ฉบับที ่2) และ
เปล่ียนแปลง(ฉบับที ่1) หน้ำ 10)
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

* 4. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กเล็ก เพือ่ส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำย ควำมสำมัคคี ระเบียบวินัยของ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ อบต.แควอ้อม 
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม(ฉบับที ่2) และ
เปล่ียนแปลง(ฉบับที ่1) หน้ำ 10)
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

3,000 บำท

    โครงกำรทัศนะศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม เช่น ค่ำจัด
อบรมผู้ปกครอง ค่ำรถ ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 65)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

วัสดกุารศึกษา 20,000 บำท

วัสดคุอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

ค่าอาหารเสริม (นม) 124,800 บำท

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

30,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม  
    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่ำสำธำรณูปโภค 48,000 บำท

วัสดอ่ืุน 5,000 บำท

ค่าไฟฟ้า

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุเกี่ยวกับกำรศึกษำเพือ่เพิม่พูนพัฒนำกำรของเด็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม เช่น ส่ือกำรเรียนกำร
สอนทีท่ ำด้วยพลำสติก ,หุน่ ,แบบจ ำลองภูมิประเทศ เป็นต้น
    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกัน  เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษ ี เป็นต้น
    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

15,000 บำทวัสดงุานบ้านงานครัว

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก 
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ ์เมำท ์หมึกพิมพ ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษำใน
เขตพืน้ที่ (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีหน้ำ 63) ดังนี้  
        1) ค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แควอ้อม จ ำนวน 19 คน อัตรำคนละ 8 บำท จ ำนวน 260 วัน  
        2) ค่ำจัดอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ
อำหำรเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก - ประถมศึกษำปีที ่6 อัตรำคนละ 8 บำท จ ำนวน 260 วัน 
(จ ำนวน 52 สัปดำห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสำร์ - อำทิตย)์ ให้แก ่โรงเรียนวัดปำกน้ ำ (อมร
วิมลจันทร์) จ ำนวน 41 คน 
    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน 225,000 บำท* 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ า(อมรวิมลจันทร์)

389,000 บำท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
* 1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 5,000 บำท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

   เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์) จ ำนวน 5 โครงกำร ตำมหนังสือโรงเรียน
วัดปำกน้ ำ(อมรวิมลจันทร์) ที ่ศธ 04151.77/156  ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2560  ดังนี ้ 
        - โครงกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เช่นกำรจัดส่ือกำรเรียนกำรสอน อุปกรณ์กำรศึกษำ
และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้อง           จ ำนวน 128,000 บำท
        - โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน จ ำนวน  12,000 บำท
        - โครงกำรท่องโลกกว้ำงสำนสัมพันธ์ จ ำนวน 25,000 บำท
        - โครงกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้ำนดนตรีไทย จ ำนวน  50,000 บำท
        - โครงกำรฝึกทักษะกำรเล่นกีฬำฟุตซอล จ ำนวน 10,000 บำท
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 71-73)
    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    

5,000 บำท
5,000 บำท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,000 บำท

3,000 บำทค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์

389,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ทีใ่ช้ในกำรติดต่อรำชกำร ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกัน เช่น       ค่ำเช่ำเคร่ือง 
ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท ์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ค่ำภำษ ี เป็นต้น 
    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม  เช่นโทรภำพ  หรือโทรสำร ค่ำเท
เลกซ์  ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร
อินเตอร์เน็ต และค่ำส่ือสำรอื่นๆ ฯลฯ  รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้รับบริกำรและค่ำใช้จ่ำยที่
ต้องช ำระพร้อมกัน ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำเย็น แบบใช้ขวดบรรจุน้ ำไม่ต่ ำกว่ำ 18 ลิตร หรือ 5 
แกลลอน มีระบบตัดไฟฟ้ำอัตโนมัติ ฯลฯ จ ำนวน 1 เคร่ือง ส ำหรับใช้ในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม (รำคำตำมท้องตลำด)
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม(ฉบับที ่2) และเปล่ียนแปลง
(ฉบับที ่1) หน้ำ 11)
    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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จ ำนวน 164,000 บำท* 2. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพืน้ที่
    เพือ่สนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวัน นักเรียน โรงเรียนวัดปำกน้ ำ (อมรวิมลจันทร์) 
จ ำนวน 41 คนๆละ  20 บำท  จ ำนวน  200 วัน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนำยน 2561  
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564  หน้ำ 73)
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

* 3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน

* 4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.แควอ้อม

* 2. โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day 20,000 บำท

* 1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลายโรคไข้เลือดออก 100,000 บำท

ค่ำใชส้อย 170,000 บำท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจำกยุงลำย
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่41)
    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำร Big Cleaning Day  ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่41)
    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดท ำโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคขำดสำร
ไอโอดีน เพือ่เป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้เด็กและเยำวชน ได้รู้จักวิธีป้องกันและดูแลไม่ให้
เป็นโรคขำดสำรไอโอดีน
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม (ฉบับที ่2) และเปล่ียนแปลง 
(ฉบับที ่1) หน้ำที ่4)
    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดท ำโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม ได้แก ่กำรซ้ือวัคซีน กำรฉีดยำวัคซีน และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม (ฉบับที ่2 )และเปล่ียนแปลง 
(ฉบับที ่1) หน้ำที ่4)
    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

30,000 บำท

20,000 บำท

งบบุคลำกร 435,600 บำท

 - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบด ำเนินงำน 185,000 บำท

 - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 435,600 บำท
เงินเดอืนพนักงาน 393,600 บำท

งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 620,600 บำท
แผนงำนสำธำรณสุข
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รวม
จ ำนวน

ค่ำวัสดุ
   วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย ์เช่น น้ ำยำ สำรเคมี 
หรือเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรป้องกันโรคติดต่อต่ำงๆ  
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่41)
    (กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

15,000 บำท
15,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  
ลูกจ้ำงประจ ำ  ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
    (กองชา่ง)

    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซ้ือบ้ำนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบของทำงรำชกำร

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน 
พนักงำนจ้ำง ทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรท ำกำร 

ค่าเชา่บ้าน 36,000 บำท

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 5,000 บำท

 - ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
 - ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ

76,000 บำท
30,000 บำท

ค่ำตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

    เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  และพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไป  เช่น  เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว
    (กองชา่ง)

925,660 บำท

 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ
 - ต ำแหน่ง คนงำนทัว่ไป

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง 34,000 บำท

- ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 246,000 บำท

งบด ำเนินงำน

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บำท

1,013,800 บำท
691,800 บำท

1,946,560 บำทงำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน
งบบุคลำกร 1,013,800 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงินเดอืนพนักงาน

แผนงำนเคหะและชุมชน

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่ผู้มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เช่น ค่ำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีท่ ำหน้ำทีเ่กี่ยวข้องกับกำรสอบ
เล่ือนระดับ กำรปรับต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล เป็นต้น
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน 7,100 บำท

7,100 บำท
7,100 บำท

งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 - ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษ A3

วัสดคุอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ ์เมำท ์หมึกพิมพ ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
    (กองชำ่ง)

    เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับ
กระดำษ A3 จ ำนวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตำมทีก่ระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมก ำหนด
    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม(ฉบับที ่2) หน้ำที ่11)
    (กองชา่ง)  

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำน เช่น ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่ำงๆ  และ
วัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์ 
พูก่ัน สี ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภำพ  เมมโมร่ีกำร์ด เป็นต้น 

วัสดกุ่อสร้าง 50,000 บำท

20,000 บำท
ค่ำวัสดุ 95,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุก่อสร้ำง เคร่ืองมือก่อสร้ำง รวมถึงท่อน้ ำประปำ อุปกรณ์
ประปำ ยำงมะตอยส ำเร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

724,660 บำทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

วัสดสุ านักงาน

30,000 บำท

ค่ำใชส้อย 754,660 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร  เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ   
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ เป็นต้น

     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแควอ้อม รวมถึงครุภัณฑ์ทีเ่กี่ยวเนื่องกับส่ิงก่อสร้ำง เช่น ถนน สะพำน ระบบ
ประปำ หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำย และส่ิงก่อสร้ำงอื่นๆ  

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

500,000 บำท

550,000 บาท
500,000 บาท

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

ค่าวัสดุ

550,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
   * 1) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ ก าจัด และฝังกลบขยะมูลฝอย
       เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บขยะ ขนขยะมูลฝอย
 ก ำจัด และฝังกลบขยะมูลฝอย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม   

 (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่49)

   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดงุานบ้านงานครัว 50,000 บำท
50,000 บาท

 * 1) ค่าจัดซ้ือถังขยะรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือถังขยะรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ขนำดตำมทีอ่งค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแควอ้อมก ำหนด เช่น ถังขยะรีไซด์เคิล  เป็นต้น  
 (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่49)

   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน 50,000 บำท

10,000 บำท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* 1. โครงการด้านการจัดกิจกรรมสตรีและครอบครัว

* 2. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุต าบลแควอ้อม

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอำยุต ำบลแควอ้อม ในกำรจัดกิจกรรมประจ ำเดือนและกิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง    
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม (ฉบับที ่2) หน้ำ 6)

    (ส านักปลัด)

    เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดต้ังกลุ่มสตรีต ำบลแควอ้อม เพือ่
เป็นกำรพัฒนำศักยภำพของกลุ่มสตรีและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน
    ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม (ฉบับที ่2) หน้ำที ่6
    (ส านักปลัด)

ค่ำใชส้อย 60,000 บำท

60,000 บำทงำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน
งบด ำเนินงำน

แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน

60,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน* 1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล 20,000 บำท

80,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประจ ำต ำบลแควอ้อม ประจ ำป ี

พ.ศ.2562

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 67 )

    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บำท
100,000 บำท

50,000 บำท* 3. โครงการถวายความอาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่9

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพือ่เป็นกำรถวำยควำมอำลัย และ
ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

ประจ ำป ีพ.ศ.2562   

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 56 )

    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

  งำนกีฬำและนันทนำกำร
งบด ำเนินงำน

ค่ำใชส้อย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหำมหำรำชินี        (ใน
รัชกำลที ่9) ประจ ำป ีพ.ศ.2562   

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 56 )

    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

80,000 บำท

80,000 บำท

210,000 บำท
210,000 บำท

งบด ำเนินงำน
ค่ำใชส้อย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน

* 2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมเพือ่เป็นกำรเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จ-         พระ
เจ้ำอยู่หัว ในรัชกำลปัจจุบัน ประจ ำป ีพ.ศ.2562   

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 56 )

    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   

210,000 บำทงำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในวันวิ
สำขบูชำ ประจ ำป ี พ.ศ.2562 

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 56 ) 

    (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

5,000 บำท

5,000 บำท

5,000 บำท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* 1. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำลวัน
เข้ำพรรษำ ประจ ำป ีพ.ศ.2562 

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 56 )

* 2. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในวัน
มำฆบูชำ ประจ ำป ี พ.ศ.2562

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 56 )

* 3. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

120,000 บำท
ค่ำใชส้อย 120,000 บำท

120,000 บำท

ค่ำวัสดุ 20,000 บำท
20,000 บำทวัสดกีุฬา

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด ำเนินงำน

10,000 บำท

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุกีฬำ เช่น ห่วงยำง ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล  ลูกปิงปอง ไม้ตี
ปิงปอง ลูกเทนนิส ตะกร้อ เป็นต้น 

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 67 )

    (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

* 2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 50,000 บำท
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมด้ำนต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้องกับกำรจัด
กิจกรรม งำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำป ีพ.ศ.2562 และด้ำนอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องเพือ่
ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของเยำวชนในต ำบล   

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 67 )

    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

* 4. โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจ าปี
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรแข่งขันเรือยำวประเพณี ประจ ำป ี

พ.ศ.2561

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 57 )

    (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน 10,000 บำท

     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทงกำบกล้วย  

ประจ ำป ีพ.ศ.2562

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 56 ) 

* 7. โครงการจัดกิจกรรมท าบุญพลับพลาทีป่ระทับสมเด็จพระเจ้าพีน่างฯ
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมท ำบุญพลับพลำทีป่ระทับ
สมเด็จพระเจ้ำพีน่ำงฯ ประจ ำป ีพ.ศ.2562 

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 57 )

    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์และวัน
ผู้สูงอำย ุประจ ำป ีพ.ศ.2562 

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 56 ) 

10,000 บำท

80,000 บำท

5,000 บำท* 4. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในวัน
อำสำฬหบูชำ ประจ ำป ี พ.ศ.2562 

    (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 56 )

* 5. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

* 6. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน 50,000 บำท

16,800 บำท

50,000 บำท1. โครงกำรป้องกันก ำจัดศรัตรูพืช

2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรต ำบล
แควอ้อม

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ทำงกำรเกษตรต ำบลแควอ้อม   
    (ตำมแผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ 61)

    (ส ำนักปลัด)

3. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทำงกำรเกษตรต ำบลแควอ้อม
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนและประชำสัมพันธ์ผลผลิต
ทำงกำรเกษตรต ำบลในเขตต ำบลแควอ้อม  
    (ตำมแผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม(ฉบับที ่2) หน้ำ 2)

    (ส ำนักปลัด)

116,800 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดท ำโครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ป ีพ.ศ.2562 ในกำร
ป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชทีม่ำท ำลำยพืชผลทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพืน้ทีต่ ำบลแคว
อ้อม   
    (ตำมแผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม(ฉบับที ่2) หน้ำ 3)

    (ส ำนักปลัด)

    - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรเกษตร
     (ส ำนักปลัด) 116,800 บำท

239,040 บำท
239,040 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบด ำเนินงำน
ค่ำใชส้อย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

355,840 บำท
239,040 บำท

งำนส่งเสริมกำรเกษตร
งบบุคลำกร

แผนงำนกำรเกษตร
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
450,000 บำท
450,000 บำทงบด ำเนินงำน

ค่ำสำธำรณูปโภค
* ค่าไฟฟ้า 450,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของกิจกำรประปำทีอ่ยู่ในควำมดูแลของ   
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีต้่องช ำระพร้อมกัน เช่น  

ค่ำบริกำร  ค่ำภำษ ี เป็นต้น 
    (ส ำนักปลัด) 

    - ต ำแหน่ง พนักงำนจดมำตรวัดน้ ำ
12,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  และพนักงำนจ้ำงทัว่ไป  เช่น  

เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว   

    (ส านักปลัด)

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 120,000 บำท
108,000 บำท

570,000 บำท
120,000 บำท

งำนกิจกำรประปำ
งบบุคลำกร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง

แผนงำนกำรพำณิชย์
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

100,000 บำท

6,393,600 บาท
6,393,600 บาท

งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรท่องเทีย่ว 
 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ 
 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรเกษตร 
 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
 - ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ 
 - ต ำแหน่ง พนักงำนจดมำตรวัดน  ำ 
 - ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
 - ต ำแหน่ง คนงำนทัว่ไป จ ำนวน 2 อัตรำ 

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่
ผู้สูงอำยุให้กับผู้สูงอำยุทีม่ีสิทธิได้รับเงินในเขต อบต.แควอ้อม 

6,393,600 บาท

96,000 บำท

1,040,000 บำท

768,000 บำทเบีย้ยังชพีคนพิการ

เบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์

ส ารองจ่าย
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีทีฉุ่กเฉินหรือสำธำรณภัยเกิดขึ น  หรือจ ำเป็น
เร่งด่วนตำมควำมเหมำะสม  

เบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ 4,099,200 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ
(เงินยังชีพผู้พิกำร) ให้กับผู้พิกำรทีม่ีสิทธิได้รับเงินในเขต อบต.แควอ้อม 

    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 8 คน คนละ 1,000 บำท จ ำนวน 12 

เดือนและประมำณกำรจ ำนวนผู้ป่วยเอดส์ทีอ่ำจจะเพิม่ขึ นในอนำคต   

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 140,400 บำท
     เพือ่เป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญเพือ่ช่วยเหลือแก่ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 1% ของประมำณกำรรำยรับ
   

150,000 บำท
    เพือ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบล 

(โดย อบต.สมทบ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขทีไ่ด้รับจำก
กองทุนฯ) 

* เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน


