
 - ร่าง -

ข้อบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่อง 

ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม



อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

ของ

ส่วนที่  1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561









เรียน 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน  18,315,315.34 บาท
1.1.2 เงินสะสม    8,254,909.27 บาท
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 5,431,597.29 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  -   โครงการ 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 0.00  บาท

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 0.00  บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง 0.00  บาท

   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560  วันที ่30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2559
         (1) รายรับจริงทัง้สิ้น  จ านวน 23,225,705.82 บาท ประกอบดว้ย

1.1 รายรบัจรงิงบประมาณรายจา่ยทั่วไป จ านวน บาท
หมวดภาษีอากร 165,080.64        บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         44,577.40         บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 98,451.72         บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 372,060.00        บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 21,034.07         บาท
หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท

13,078,370.99    บาท
2,359,950.00     บาท

         1.2 เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    7,086,181.00 บาท
         (2) รายจ่ายจริง  จ านวน     22,599,984.23 บาท ประกอบดว้ย

        382,227.00 บาท
     6,816,605.00 บาท
     3,570,405.23 บาท
     4,458,890.00 บาท

0.00 บาท
        741,000.00 บาท

       2.7 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 6,630,857.00 บาท
         (3) มกีารจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ จ านวน 97,546.00 บาท

             บัดนี้ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมอีกคร้ังหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้     คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

                  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที ่30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มี
สถานะการเงิน ดังนี้

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ท่านประธานสภาฯและสมาชกิองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

   1. สถานะการคลัง

16,139,524.82

หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  -  โครงการ 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

2.4 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง )
2.5 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
2.6 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

2.1 งบกลาง
2.2 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)

2.3 งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
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2.1 รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

Ø รายไดจ้ัดเก็บเอง
     หมวดภาษีอากร 165,080.64 164,000.00 165,000.00
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 44,577.40 65,200.00 60,800.00
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 98,451.72 130,500.00        150,000.00
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 372,060.00 360,000.00        370,000.00
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 21,034.07 21,100.00         50,200.00
     หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00         10,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 701,203.83 750,800.00 806,000.00

Ø รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
     หมวดภาษีจัดสรร 13,078,370.99 12,385,000.00 12,985,000.00

     รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 13,078,370.99 12,385,000.00 12,985,000.00
Ø รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
     หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 2,815,274.00 9,640,000.00 7,800,000.00

     รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 2,815,274.00 9,640,000.00 7,800,000.00
£ รวมรายรับทัง้สิ้น 16,594,848.82 22,775,800.00 21,591,000.00

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รายรับ
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2.2 รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง 382,227.00 5,012,330.00 5,167,510.00
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้ง) 6,815,908.00 8,524,082.00 9,010,700.00
งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและ
หมวดค่าสาธารณูปโภค)

3,481,233.33 6,379,253.00 4,896,610.00

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) 1,600,990.00 2,076,400.00 1,987,500.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 0.00 15,000.00 15,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 741,000.00 748,735.00 513,680.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 13,021,358.33 22,755,800.00 21,591,000.00
รวม 13,021,358.33 22,755,800.00 21,591,000.00

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รายจ่าย



องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ส่วนที่  2

ข้อบญัญตัิ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2561

ของ
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ดา้น ยอดรวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

          แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9,186,830.00

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000.00

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

          แผนงานการศึกษา 1,638,900.00

          แผนงานสาธารณสุข 535,600.00

          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000.00

          แผนงานเคหะและชุมชน 1,821,280.00

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 166,000.00

         แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 638,000.00

ดา้นการเศรษฐกิจ

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,600,000.00

          แผนงานการเกษตร 196,880.00

          แผนงานการพาณิชย์ 570,000.00

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

          แผนงานงบกลาง 5,167,510.00

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 21,591,000.00

บันทึกหลักการและเหตผุล
ประกอบร่างขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบ งาน งานวางแผนสถิติ งาน
งาน บริหารทัว่ไป และวิชาการ บริหารงานคลัง

งบบุคลากร

    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520.00 0.00 0.00 2,225,520.00

    เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 3,712,140.00 0.00 1,131,820.00 4,843,960.00

งบด าเนินการ

    ค่าตอบแทน 205,000.00 0.00 82,000.00 287,000.00

    ค่าใช้สอย 562,050.00 20,000.00 235,000.00 817,050.00

    ค่าวัสดุ 445,000.00 0.00 80,000.00 525,000.00

    ค่าสาธารณูปโภค 365,000.00 0.00 0.00 365,000.00

งบลงทุน

    ค่าครุภัณฑ์ 29,000.00 0.00 59,300.00 88,300.00

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน

   เงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

งบรายจ่ายอ่ืน

   รายจ่ายอื่น 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

รวม 7,563,710.00 35,000.00 1,588,120.00 9,186,830.00

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม
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งบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
งาน และระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00

    เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00

งบด าเนินการ

    ค่าตอบแทน 0.00 0.00

    ค่าใช้สอย                         50,000.00                 50,000.00

    ค่าวัสดุ 0.00 0.00

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00

งบลงทุน

  ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00

  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน 0.00 0.00

งบรายจ่ายอ่ืน

  รายจ่ายอื่น 0.00 0.00

รวม                        50,000.00                 50,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แผนงานการศึกษา

งบ งานบริหารทัว่ไป งานระดบัก่อนวัยเรียน งานการศึกษา
งาน เก่ียวกับการศึกษา และประถมศึกษา ไมก่ าหนดระดบั

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00

  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 699,940.00 0.00 0.00 699,940.00

งบด าเนินการ

    ค่าตอบแทน 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

    ค่าใช้สอย 55,000.00 177,800.00 0.00 232,800.00

    ค่าวัสดุ 0.00 187,960.00 0.00 187,960.00

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00

  ค่าครุภัณฑ์ 0.00 107,200.00 0.00 107,200.00

  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00

  เงินอุดหนุน 0.00 401,000.00 0.00 401,000.00

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00

  รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00

รวม 764,940.00 873,960.00 0.00 1,638,900.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รวม
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แผนงานสาธารณสุข

งบ งานบริหารทัว่ไป
งาน เก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00

  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 435,600.00 435,600.00

งบด าเนินการ

    ค่าตอบแทน 0.00 0.00

    ค่าใช้สอย 85,000.00 85,000.00

    ค่าวัสดุ 15,000.00 15,000.00

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00

งบลงทุน

  ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00

  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน 0.00 0.00

งบรายจ่ายอ่ืน

  รายจ่ายอื่น 0.00

รวม 535,600.00 535,600.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รวม
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งานบริหารทัว่ไป
งาน เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00

  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00

งบด าเนินการ

    ค่าตอบแทน 0.00 0.00

    ค่าใช้สอย 0.00 0.00

    ค่าวัสดุ 0.00 0.00

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00

งบลงทุน

  ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00

  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00

งบรายจ่ายอ่ืน

  รายจ่ายอื่น 0.00 0.00

รวม 20,000.00 20,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รวม



11

แผนงานเคหะและชมุชน

งบ งานบริหารทัว่ไป งานไฟฟ้า งานก าจัดขยะ
งาน

เก่ียวกับเคหะและ
ชมุชน ถนน มลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00

  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 555,600.00 0.00 0.00 555,600.00

งบด าเนินการ 0.00

    ค่าตอบแทน 76,000.00 0.00 0.00 76,000.00

    ค่าใช้สอย 330,000.00 0.00 500,000.00 830,000.00

    ค่าวัสดุ 95,000.00 0.00 50,000.00 145,000.00

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00

  ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 192,000.00 192,000.00

  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00

  เงินอุดหนุน 0.00 22,680.00 0.00 22,680.00

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00

  รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 1,056,600.00 22,680.00 742,000.00 1,821,280.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รวม
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แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
งาน ความเขม้แขง็ของชมุชน

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00

  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00

งบด าเนินการ 0.00

    ค่าตอบแทน 0.00 0.00

    ค่าใช้สอย 166,000.00 166,000.00

    ค่าวัสดุ 0.00 0.00

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00

  ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00

  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00

  เงินอุดหนุน 0.00 0.00

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00

  รายจ่ายอื่น 0.00 0.00

รวม 166,000.00 166,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รวม
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ งานศาสนา

งาน
ศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00

  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00

งบด าเนินการ

    ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00

    ค่าใช้สอย 240,000.00 190,000.00 138,000.00 568,000.00

    ค่าวัสดุ 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน

  ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00

  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

งบรายจ่ายอ่ืน

  รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 290,000.00 210,000.00 138,000.00 638,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รวม
งานกีฬา

และนันทนาการ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งานก่อสร้าง
งาน โครงสร้างพ้ืนฐาน

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00

  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00

งบด าเนินการ 0.00

    ค่าตอบแทน 0.00 0.00

    ค่าใช้สอย 0.00 0.00

    ค่าวัสดุ 0.00 0.00

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00

งบลงทุน

  ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00

  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 1,600,000.00 1,600,000.00

งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน 0.00 0.00

งบรายจ่ายอ่ืน

  รายจ่ายอื่น 0.00 0.00

รวม 1,600,000.00 1,600,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รวม
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แผนงานการเกษตร

งบ งานส่งเสริม
งาน การเกษตร

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00

  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 130,080.00 130,080.00

งบด าเนินการ 0.00

    ค่าตอบแทน 0.00 0.00

    ค่าใช้สอย 66,800.00 66,800.00

    ค่าวัสดุ 0.00 0.00

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00

  ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00

  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00

  เงินอุดหนุน 0.00 0.00

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00

  รายจ่ายอื่น 0.00 0.00

รวม 196,880.00 196,880.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รวม
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แผนงานการพานิชย์

งบ งานกิจการประปา
งาน

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00

  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 120,000.00 120,000.00

งบด าเนินการ

    ค่าตอบแทน 0.00 0.00

    ค่าใช้สอย 0.00 0.00

    ค่าวัสดุ 0.00 0.00

    ค่าสาธารณูปโภค 450,000.00 450,000.00

งบลงทุน

  ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00

  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน 0.00 0.00

งบรายจ่ายอ่ืน

  รายจ่ายอื่น 0.00 0.00

รวม 570,000.00 570,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รวม
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งบกลาง

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             80,000.00 80,000.00

2. ประเภทเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ         3,972,000.00 3,972,000.00

3. ประเภทเบีย้ยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ           681,600.00 681,600.00

4. เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์             96,000.00 96,000.00

5. ส ารองจ่าย             50,000.00 50,000.00

6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน           150,000.00 150,000.00

7. บ าเหน็จบ านาญ           137,910.00 137,910.00

5,167,510.00 5,167,510.00รวม

งบกลาง
งบ

งาน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

รวม

งบกลาง
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21,591,000.00 บาท
     ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 21,591,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ยอดรวม

9,186,830.00
50,000.00

1,638,900.00
535,600.00
20,000.00

1,821,280.00
166,000.00
638,000.00

1,600,000.00
196,880.00
570,000.00

5,167,510.00
21,591,000.00

     ข้อ 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป

     ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ต้ังจ่ายเป็นจ านวนรวม ทัง้ส้ิน

         โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอ านาจตามความในพระราช 
บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตรา
ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม และ
โดยอนุมัติของนายอ าเภออัมพวา  ดังต่อไปนี้

ขอ้บัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2560

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

     ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดา้นการเศรษฐกิจ

ดา้น
ดา้นบริหารทัว่ไป
          แผนงานบริหารงานทัว่ไป
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดา้นบริการชมุชนและสังคม
          แผนงานการศึกษา
          แผนงานสาธารณสุข
          แผนงานเคหะและชุมชน
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
         แผนงานสังคมสงเคราะห์

       ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล

         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
          แผนงานการเกษตร
          แผนงานการพาณิชย์
ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
          แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น
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ประกาศ  ณ  วันที ่

ลงนาม
(นายดนัย   ขจรผล)

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

อนุมัติ

  นายอ าเภออัมพวา

       ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง % ปี 2561
 ประเภทรายไดจ้ัดเก็บ

   หมวดภาษีอากร
      - ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 78,793.00 97,395.50 107,673.50 110,000.00 -0.92 109,000.00
      - ภาษีบ ารุงท้องที่ 36,723.18 36,371.63 38,522.14 36,000.00 5.26 38,000.00
      - ภาษีป้าย 18,892.00 17,63..00 18885 18,000.00 0.00 18,000.00

รวมหมวดภาษีอาการ 134,408.18 133,767.13 165,080.64 164,000.00 0.61 165,000.00
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา           1,096.10             388.00              407.40          1,000.00 -150.00              400.00
     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร              100.00              60.00                80.00             100.00 90.00            1,000.00
     - ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

                   -            5,400.00            5,000.00          6,000.00 -46.34            4,100.00

     - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์               60.00                   -                210.00             100.00 50.00              200.00
     - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ           5,500.00                   -                  20.00          5,000.00 -4900.00              100.00
     - ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก           1,200.00          1,700.00            3,000.00          1,500.00 50.00            3,000.00
     - ค่าปรับการผิดสัญญา          66,872.00       159,618.00          33,355.00         50,000.00 0.00          50,000.00
     - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                    -               500.00              600.00             500.00 0.00              500.00
     - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร              804.00             277.00            1,905.00 1,000.00 33.33 1,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         75,632.10      167,943.00         44,577.40        65,200.00 -7.24 60,800.00

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม
ประเภท/หมวด รายรับจริง ประมาณการ
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง % ปี 2561

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม
ประเภท/หมวด รายรับจริง ประมาณการ

  หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
     - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                    -   450 0.00             500.00 0.00                    -   
     - ดอกเบีย้ 128,051.26 115,467.97 98,451.72       130,000.00 13.33        150,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 128,051.26 115,917.97 98,451.72 130,500.00 13.00        150,000.00

      - ค่าน้ าประปา 313,345.00 361,870.00 372,060.00       360,000.00 2.70        370,000.00
        รวมหมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 313,345.00 361,870.00 372,060.00 360,000.00 2.70        370,000.00

   หมวดรายได้เบด็เตล็ด
     - เงินที่มีผู้อุทศิให้               71.00             130.00                  4.07             100.00 0.00              100.00
     - ค่าขายแบบแปลน          14,800.00       103,900.00          21,000.00         20,000.00 60.00          50,000.00
     - รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ           8,392.00          2,703.00                30.00          1,000.00 -900.00              100.00

รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด         23,263.00      106,733.00         21,034.07        21,100.00 57.97         50,200.00
   หมวดรายได้จากทนุ
     - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 11,790.00 200 0.00         10,000.00 0.00          10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทนุ 11,790.00 200.00 0.00        10,000.00 0.00         10,000.00
 ประเภทรายได้ที่รฐับาลเก็บและจัดสรรให้
    หมวดภาษีจัดสรร
     - ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 8,949,541.47 9,196,028.90 8693184.58     9,200,000.00 0.00      9,200,000.00
     - ภาษมีูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 1,089,974.58 1,103,333.02 1095861.67     1,200,000.00 0.00      1,200,000.00
     - ภาษธีรุกิจเฉพาะ 22,762.24 5,951.70 114436.82       100,000.00 33.33        150,000.00
     - ภาษสุีรา 437,690.29 496,840.58 482326.92       500,000.00 0.00        500,000.00

   หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง % ปี 2561

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม
ประเภท/หมวด รายรับจริง ประมาณการ

     - ภาษสีรรพสามิต 595,345.53 855,967,69      1,037,489.18       860,000.00 28.33      1,200,000.00
     - ค่าภาคหลวงแร่ 24,518.54 6,487.56 14,375.56         10,000.00 33.33          15,000.00
     - ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 34,417.04 24,421.80 16,445.50         25,000.00 -25.00          20,000.00
     - ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมที่ดิน 345,619.00 224,732.00 330,034.00       230,000.00 42.50        400,000.00
     - ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 14,274.28 259,135.20 1,294,216.76       260,000.00 13.33        300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 11,514,142.97 11,316,930.76 13,078,370.99 12,385,000.00 4.62 12,985,000.00
 ประเภทรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให ้อบต.
      หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป
        - เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

3,723,872.00 3,456,500.00 2,815,274.00     9,640,000.00 -23.59      7,800,000.00

        - เงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 0.00 6,630,857.00 0.00 0.00 0.00
รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 3,723,872.00 3,456,500.00 9,446,131.00 9,640,000.00 -23.59 7,800,000.00

รวมทั้งสิ้น (ทกุประเภท ทกุหมวด) 15,924,504.51 15,659,861.86 23,225,705.82 22,775,800.00 -5.49 21,591,000.00
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21,591,000.00 บาท แยกเป็น

1.หมวดภาษีอากร  (411000) รวม  165,000.00 บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น  (411001) จ านวน 109,000.00 บาท

ค าชี้แจง  ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี
1.2 ภาษีบ ารุงท้องที ่ (411002) จ านวน 38,000.00 บาท

ค าชี้แจง  ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี
1.3 ภาษีป้าย  (411003) จ านวน 18,000.00 บาท

ค าชี้แจง  ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  (41200) รวม 60,800.00 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา  (412103) จ านวน 400.00 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว

2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  (412106) จ านวน 1,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว

จ านวน 4,100.00 บาท
     จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  (412109)

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว
2.4  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  (412128) จ านวน 200.00             บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว
2.5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  (412199) จ านวน 100.00 บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว
2.6 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  (412202) จ านวน 3,000.00 บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว
2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา  (41210) จ านวน 50000 บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว
2.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่ จ านวน 500.00             บาท
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (412303)

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว
2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  (412307) จ านวน 1,500.00 บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว
3.หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน  (413000) รวม 150,000.00 บาท แยกเป็น

3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที ่(413002) จ านวน -                 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว

3.2 ดอกเบีย้  (413003) จ านวน 150,000.00       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามดอกเบีย้เงินฝากธนาคารในปีทีผ่่านมา

2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น
รายไดจ้ัดเก็บเอง
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รวม 370,000.00 บาท แยกเป็น
4.1 ค่าน้ าประปา (414006) จ านวน 370,000.00       บาท

5. หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด  (415000) รวม 50,200.00 บาท แยกเป็น
5.1 เงินทีม่ีผู้อุทิศให้  (415003) จ านวน 100.00             บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว
5.2 ค่าขายแบบแปลนโครงการ  (415004) จ านวน 50,000.00        บาท

คาดว่าจะมีผู้มาซ้ือแบบแปลนเท่ากับปีทีล่่วงมาแล้ว
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (415999) จ านวน 100.00             บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว
6. หมวดรายไดจ้ากทุน  (416000) รวม 10,000.00 บาท แยกเป็น

6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  (416001) จ านวน 10,000.00        บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมาแล้ว

7. หมวดภาษีจัดสรร  (421000) รวม 12,985,000.00 บาท แยกเป็น
7.1 ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  (421002) จ านวน 9,200,000.00    บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่านมา
7.2 ภาษีมูลค่าเพิม่ 1 ใน 9  (421004) จ านวน 1,200,000.00    บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่านมา
7.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  (421005) จ านวน 150,000.00       บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่านมา
7.4 ภาษีสุรา  (421006) จ านวน 500,000.00       บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่านมา
7.5 ภาษีสรรพสามิต  (421007) จ านวน 1,200,000.00    บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่านมา
7.6 ค่าภาคหลวงแร่  (421012) จ านวน 15,000.00        บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่านมา
7.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  (421013) จ านวน 20,000.00        บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่านมา
7.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีดิ่น(421015) จ านวน 400,000.00       บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่านมา
7.9 ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน (421001) จ านวน 300,000.00       บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามทีไ่ด้รับจัดสรรในปีทีผ่่านมา

8. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป (430000) รวม 7,800,000.00 บาท แยกเป็น
8.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป   (431000) จ านวน 7,800,000.00    บาท

ค าชี้แจง ประมาณการรายได้จากเงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4. หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย(์414000) 

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

2,129,640.00 2,225,520.00 2,225,520.00 2,225,520.00 0.00 2,225,520.00
เงินเดือนนายก/รองนายก 495,840.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0.00 514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 38,400.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0.00 42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,400.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0.00 42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายก 82,560.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0.00 86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 1,474,440.00 1,540,800.00 1,540,800.00 1,540,800.00 0.00 1,540,800.00

2,524,420.00 2,844,266.00 3,392,643.00 3,498,662.00 6.10 3,712,140.00
เงินเดือนพนักงาน 1,161,360.00 1,368,076.00 1,707,690.00 1,806,600.00 9.49 1,978,020.00
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 221,200.00 71,700.00 79,800.00 84,000.00 0.00 84,000.00
เงินประจ าต าแหน่ง 109,200.00 119,700.00 163,800.00 168,000.00 0.00 168,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 103,320.00 124,920.00 139,750.00 140,940.00 6.94 150,720.00
เงินเพิม่ต่างๆของลูกจ้างประจ า 18,000.00 24,000.00 23,540.00 18,480.00 -35.06 12,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 569,100.00 1,051,872.00 1,210,683.00 1,244,642.00 1.19 1,259,400.00
เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง 342,240.00 83,998.00 67,380.00 36,000.00 66.67 60,000.00

4,654,060.00 5,069,786.00 5,618,163.00 5,724,182.00 3.73 5,937,660.00
4,654,060.00 5,069,786.00 5,618,163.00 5,724,182.00 3.73 5,937,660.00

  1.1 งบบุคลากร

       รวมหมวดเงินเดอืน
รวมงบบุคลากร (1.1)

   หมวดเงินเดอืน
     ประเภทเงินเดอืนฝ่ายการเมอืง

     ประเภทเงินเดอืนฝ่ายประจ า

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป
 1. งานบริหารทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

   1.2 งบด าเนินการ
     หมวดค่าตอบแทน

ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. 130,000.00 125,966.00 5,750.00 150,000.00 -40.00 90,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 -83.33 5,000.00
ค่าเช่าบ้าน 159,000.00 100,350.00 133,500.00 150,000.00 -33.33 100,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000.00 3,874.00 4,260.00 5,000.00 100.00 10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
       รวมหมวดค่าตอบแทน 574,000.00 230,190.00 143,510.00 335,000.00 -38.81 205,000.00

ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงการบริการ 200,000.00 446,043.00 260,490.00 500,000.00 -80.00 100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 25,000.00 3,525.00 3,705.00 25,000.00 20.00 30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 872,000.00 297,822.00 423,316.00 495,000.00 -32.92 332,050.00

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 20,000.00 9,200.00 17,617.90 100,000.00 0.00 100,000.00
     รวมหมวดค่าใชส้อย 1,117,000.00 756,590.00 705,128.90 1,120,000.00 -49.82 562,050.00

     หมวดค่าใชส้อย
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

ประเภทรายจ่าย
วัสดุส านักงาน 100,000.00 126,599.00 120,375.05 150,000.00 -66.67 50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000.00 43,741.00 61,780.00 20,000.00 400.00 100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 16,327.00 4,499.00 20,000.00 0.00 20,000.00
วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 166.67 80,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 60,000.00 35,556.80 28,067.70 50,000.00 60.00 80,000.00
วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100.00 0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00 1,570.00 1,990.00 10,000.00 -50.00 5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 56,480.00 54,189.00 80,000.00 -37.50 50,000.00
วัสดุอื่นๆ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
     รวมหมวดค่าวัสดุ 320,000.00 280,273.80 270,900.75 900,000.00 -50.56 445,000.00

ประเภทรายจ่าย
ค่าไฟฟ้า 200,000.00 239,468.00 287,818.32 300,000.00 0.00 300,000.00
ค่าโทรศัพท์ 20,000.00 4,532.52 3,565.71 5,000.00 0.00 5,000.00
ค่าไปรษณีย์ 3,000.00 9,079.00 2,579.00 10,000.00 0.00 10,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 30,000.00 25,680.00 25,680.00 35,000.00 42.86 50,000.00
      รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 253,000.00 278,759.52 319,643.03 350,000.00 4.29 365,000.00

2,264,000.00 1,545,813.32 1,439,182.68 2,705,000.00 -41.70 1,577,050.00

     หมวดค่าวัสดุ

   หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวมงบด าเนินการ (1.2)
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00 137,500.00 533,050.00 38,500.00 -100.00 0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 37,900.00 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 1,406,990.00 0.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 50,600.00 0.00 0.00 29,000.00
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000.00 23,810.00 22,470.00 0.00 0.00 0.00

       รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 50,000.00 161,310.00 2,051,010.00 38,500.00 -24.68 29,000.00
50,000.00 161,310.00 2,051,010.00 38,500.00 -24.68 29,000.00

 หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทรายจ่าย
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00

       รวมหมวดเงินอุดหนุน 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00
    รวมงบเงินอุดหนุน (1.4) 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00

6,968,060.00 6,796,909.32 9,128,355.68 8,487,682.00 -10.89 7,563,710.00

   1.3 งบลงทุน
       หมวดค่าครุภัณฑ์

    รวมงบลงทุน (1.3)
   1.4 งบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทัว่ไป(1)
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

20,000.00 6,670.00 7,940.00 20,000.00 0.00 20,000.00

20,000.00 6,670.00 7,940.00 20,000.00 0.00 20,000.00
20,000.00 6,670.00 7,940.00 20,000.00 0.00 20,000.00

ประเภทรายจ่ายอ่ืน
ค่าจ้างทีป่รึกษา. 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
35,000.00 21,670.00 7,940.00 35,000.00 0.00 35,000.00

  2. งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ
2.1 งบด าเนินการ
   หมวดค่าใชส้อย

 รวมหมวดค่าใชส้อย
   รวมงบด าเนินการ (2.1)

  2.2 งบรายจ่ายอ่ืน
       หมวดรายจ่ายอ่ืน

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน
   รวมงบรายจ่ายอ่ืน (2.2)

 รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ(2)

29



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนพนักงาน 347,460.00 443,700.00 507,913.00 761,940.00 22.03 929,820.00
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 40,000.00 0.00 815.00 0.00 0.00 0.00
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 31,500.00 34,887.00 42,000.00 0.00 42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 91,920.00 22,530.00 0.00 130,080.00 6.09 138,000.00
เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง 18,000.00 4,040.00 0.00 24,000.00 -8.33 22,000.00

539,380.00 501,770.00 543,615.00 958,020.00 18.14 1,131,820.00
        รวมงบบุคลากร (3.1) 539,380.00 501,770.00 543,615.00 958,020.00 18.14 1,131,820.00

ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ  อปท. 50,000.00 20,769.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 -66.67 5,000.00
ค่าเช่าบ้าน 10,000.00 0.00 33,000.00 78,000.00 -46.15 42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000.00 0.00 3,400.00 5,000.00 0.00 5,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

           รวมหมวดค่าตอบแทน 130,000.00 20,769.00 36,400.00 128,000.00 -35.94 82,000.00

 3. งานบริหารงานคลัง
3.1 งบบุคลากร
   หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมหมวดเงินเดอืน

3.2 งบด าเนินการ
 หมวดค่าตอบแทน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

30,000.00 1,220.00 28,143.00 30,000.00 616.67 215,000.00

  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100.00 20,000.00

30,000.00 1,220.00 28,143.00 40,000.00 487.50 235,000.00

ประเภทวัดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 30,000.00
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80,000.00
160,000.00 21,989.00 64,543.00 168,000.00 136.31 397,000.00

หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00 0.00 3,900.00 0.00 100.00 15,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 21,000.00 43,000.00 1.16 43,500.00

0.00 0.00 24,900.00 43,000.00 37.91 59,300.00
0.00 0.00 24,900.00 43,000.00 37.91 59,300.00

699,380.00 523,759.00 633,058.00 1,169,020.00 35.85 1,588,120.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน(3.3)

รวมงานบริหารงานคลัง (3)

  หมวดค่าใชส้อย

รวมหมวดค่าใชส้อย

รวมงบด าเนินการ (3.2)
  3.3 งบลงทุน

  หมวดค่าวัสดุ

รวมหมวดค่าวัสดุ
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

7,702,440.00 7,342,338.32 9,769,353.68 9,691,702.00 -5.21 9,186,830.00

หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

55,000.00 19,770.00 7,300.00 110,000.00 -54.55 50,000.00

             รวมหมวดค่าใชส้อย 55,000.00 19,770.00 7,300.00 110,000.00 -54.55 50,000.00
        รวมงบด าเนินการ(1.1) 55,000.00 19,770.00 7,300.00 110,000.00 -54.55 50,000.00

55,000.00 19,770.00 7,300.00 110,000.00 -54.55 50,000.00
55,000.00 19,770.00 7,300.00 110,000.00 -54.55 50,000.00

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ก.)
ข. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
   1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

1.1 งบด าเนินการ

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ข)
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (1)
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

ประเภทรายจ่าย
   เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 644,940.00 2.02 657,940.00
   เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00
รวมหมวดเงินเดอืน 0.00 0.00 0.00 686,940.00 1.89 699,940.00

0.00 0.00 0.00 686,940.00 1.89 699,940.00

ประเภทรายจ่าย
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50.00 5,000.00

5,000.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 10,000.00

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงการบริการ 10,000.00 52,825.00 25,929.00 90,000.00 -66.67 30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 300.00 20,000.00
20,000.00 52,825.00 25,929.00 100,000.00 -45.00 55,000.00

  1.1 งบบุคลากร
   หมวดเงินเดอืน

รวมงบบุคลากร (1.1)

      รวมหมวดค่าตอบแทน
      หมวดค่าใชส้อย
      ประเภทรายจ่าย

รวมหมวดค่าใชส้อย

ค. แผนงานการศึกษา
1. งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

 1.2 งบด าเนินการ
     หมวดค่าตอบแทน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

วัสดุส านักงาน 5,000.00 0.00 0.00 40,000.00 -100.00 0.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00 4,981.00 0.00 30,000.00 -100.00 0.00

อาหารเสริม (นม) 144,340.00 133,509.30 62,383.20 108,453.00 -100.00 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 0.00

วัสดุการศึกษา 10,000.00 0.00 0.00 22,100.00 -100.00 0.00

169,340.00 138,490.30 62,383.20 205,553.00 -100.00 0.00

194,340.00 191,315.30 88,312.20 320,553.00 -79.72 65,000.00

194,340.00 191,315.30 88,312.20 1,007,493.00 -24.07 764,940.00

หมวดค่าใชส้อย

   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 72,000.00
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

95,200.00 0.00 57,290.00 72,000.00 46.94 105,800.00

             รวมหมวดค่าใชส้อย 95,200.00 0.00 57,290.00 72,000.00 146.94 177,800.00

           ประเภทรายจ่าย

      ประเภทรายจ่าย

รวมหมวดค่าวัสดุ

   รวมงบด าเนินการ (1.2)

      หมวดค่าวัสดุ

2. งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

   2.1 งบด าเนินงาน

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (1)
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

หมวดค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20,000.00
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,560.00
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
ประเภท วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
ประเภท วัสดุอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,960.00
รวมงบด าเนินงาน(2.1) 95,200.00 0.00 57,290.00 72,000.00 408.00 365,760.00

  2.2 งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,500.00
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00

รวมหมวดครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,200.00
รวมงบลงทุน(2.2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,200.00
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 533,380.00 530,000.00 475,000.00 395,000.00 1.52 401,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน 533,380.00 530,000.00 475,000.00 395,000.00 1.52 401,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน(2.3) 533,380.00 530,000.00 475,000.00 395,000.00 1.52 401,000.00
       รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(2) 628,580.00 530,000.00 532,290.00 467,000.00 87.14 873,960.00

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมงบเงินอุดหนุน(3.1) 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมงานศึกษาไมก่ าหนดระดบั(3) 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมแผนงานการศึกษา (ค.) 822,920.00 761,315.30 620,602.20 1,474,493.00 11.15 1,638,900.00

 3.1 งบเงินอุดหนุน

  2.3 งบเงินอุดหนุน

       ประเภทรายจ่าย
    หมวดเงินอุดหนุน

3. งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั

       ประเภทรายจ่าย
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 393,600.00 0.00 393,600.00
เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00
รวมหมวดเงินเดอืน 0.00 0.00 0.00 435,600.00 0.00 435,600.00

0.00 0.00 0.00 435,600.00 0.00 435,600.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 100,000.00 91,785.00 193,224.00 50,000.00 70.00 85,000.00
             รวมหมวดค่าใชส้อย 100,000.00 91,785.00 193,224.00 50,000.00 70.00 85,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50.00 15,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50.00 15,000.00

รวมงบด าเนินการ(1.2) 100,000.00 91,785.00 193,224.00 60,000.00 66.67 100,000.00
รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 100,000.00 91,785.00 193,224.00 495,600.00 8.07 535,600.00

รวมแผนงานสาธารณสุข (ง.) 100,000.00 91,785.00 193,224.00 495,600.00 8.07 535,600.00

     หมวดค่าวสัดุ

       ประเภทรายจ่าย

1. งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

  1.2 งบด าเนินการ

  1.1 งบบุคลากร
   หมวดเงินเดอืน

รวมงบบุคลากร (1.1)

       ประเภทรายจ่าย

     หมวดค่าใช้สอย

ง. แผนงานสาธารณสุข
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00
             รวมหมวดเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน(1.1) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00
      รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00
 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ (จ.) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00

หมวดเงินเดอืน
เงินเดือนพนักงาน 405,120.00 47,194.00 492,582.00 557,340.00 -29.38 393,600.00
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 33,080.00 41,548.00 42,000.00 0.00 42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 108,000.00
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00

รวมหมวดเงินเดอืน 447,120.00 200,274.00 654,130.00 719,340.00 -22.76 555,600.00
รวมงบบุคลากร(1.1) 447,120.00 200,274.00 654,130.00 719,340.00 -22.76 555,600.00

1. งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

จ. แผนงานสังคมสงเคราะห์
1. งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์
  1.1 งบเงินอุดหนุน

       ประเภทรายจ่าย

ฉ. แผนงานเคหะและชมุชน

  1.1 งบบุคลากร
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ  อปท. 50,000.00 23,781.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 30,000.00 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000.00 0.00 14,420.00 10,000.00 -50.00 5,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 96,000.00 53,781.00 14,420.00 81,000.00 -6.17 76,000.00

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 20,000.00 16,750.00 6,200.00 20,000.00 -100.00 0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 20,000.00 4,320.00 10,890.00 20,000.00 50.00 30,000.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000.00 0.00 3,000.00 206,900.00 45.00 300,000.00
             รวมหมวดค่าใชส้อย 50,000.00 21,070.00 20,090.00 246,900.00 33.66 330,000.00

วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00
วัสดุก่อสร้าง 50,000.00 19,445.00 38,399.00 30,000.00 66.67 50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

       ประเภทรายจ่าย

       ประเภทรายจ่าย

    หมวดค่าใชส้อย

     หมวดค่าวัสดุ

 1.2 งบด าเนินงาน
     หมวดค่าตอบแทน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20,000.00
วัสดุอื่นๆ 50,000.00 93,481.00 44,681.00 20,000.00 -100.00 0.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 100,000.00 112,926.00 83,080.00 700,000.00 -86.43 95,000.00
รวมงบด าเนินการ(1.2) 246,000.00 187,777.00 117,590.00 1,027,900.00 -51.26 501,000.00

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน (1) 693,120.00 388,051.00 771,720.00 1,747,240.00 -39.53 1,056,600.00

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 308,701.40 0.00 243,735.00 -90.69 22,680.00
             รวมหมวดเงินอุดหนุน 0.00 308,701.40 0.00 243,735.00 -90.69 22,680.00

รวมงบเงินอุดหนุน(2.1) 0.00 308,701.40 0.00 243,735.00 -90.69 22,680.00
รวมงานไฟฟ้าถนน (2) 0.00 308,701.40 0.00 243,735.00 -90.69 22,680.00

หมวดค่าใชส้อย

ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 360,000.00 342,000.00 313,500.00 360,000.00 38.89 500,000.00

รวมหมวดค่าใชส้อย 360,000.00 342,000.00 313,500.00 360,000.00 38.89 500,000.00

  3. งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

    3.1 งบด าเนินการ

  2. งานไฟฟ้าถนน

    2.1 งบเงินอุดหนุน

      หมวดเงินอุดหนุน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

หมวดค่าวัสดุ
 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 50,000.00
รวมงบด าเนินการ(3.1) 360,000.00 342,000.00 313,500.00 360,000.00 52.78 550,000.00

หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 192,000.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 192,000.00
รวมงบลงทุน(3.2) 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 192,000.00

รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล(3) 360,000.00 342,000.00 313,500.00 360,000.00 106.11 742,000.00
รวมแผนงานเคหะและชมุชน (ฉ) 1,053,120.00 1,038,752.40 1,085,220.00 2,350,975.00 -22.53 1,821,280.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 20,000.00 32,872.40 32,913.00 201,000.00 -17.41 166,000.00
รวมหมวดค่าใชส้อย 20,000.00 32,872.40 32,913.00 201,000.00 -17.41 166,000.00

รวมงบด าเนินการ(1.1) 20,000.00 32,872.40 32,913.00 201,000.00 -17.41 166,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน(1) 20,000.00 32,872.40 32,913.00 201,000.00 -17.41 166,000.00

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (ช) 20,000.00 32,872.40 32,913.00 201,000.00 -17.41 166,000.00

    3.2 งบลงทุน

ช. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน
  1.1 งบด าเนินการ
     หมวดค่าใชส้อย
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 150,000.00 227,825.00 448,047.00 250,000.00 -4.00 240,000.00
รวมหมวดค่าใชส้อย 150,000.00 227,825.00 448,047.00 250,000.00 -4.00 240,000.00

รวมงบด าเนินการ(1.1) 150,000.00 227,825.00 448,047.00 250,000.00 -4.00 240,000.00

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00
     รวมหมวดเงินอุดหนุน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00

        รวมงบเงินอุดหนุน(1.2) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00
200,000.00 277,825.00 498,047.00 300,000.00 -3.33 290,000.00

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 100,000.00 33,860.00 127,744.40 210,000.00 -9.52 190,000.00
รวมหมวดค่าใชส้อย 100,000.00 33,860.00 127,744.40 210,000.00 -9.52 190,000.00

1. งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ซ. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  1.1 งบด าเนินการ
    หมวดค่าใชส้อย

  1.2 งบเงินอุดหนุน
     หมวดเงินอุดหนุน

2. งานกีฬาและนันทนาการ
  2.1 งบด าเนินการ

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(1)

    หมวดค่าใชส้อย
       ประเภทรายจ่าย
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

วัสดุกีฬา 30,000.00 29,995.00 0.00 30,000.00 -33.33 20,000.00
        รวมหมวดค่าวัสดุ 30,000.00 29,995.00 0.00 30,000.00 -33.33 20,000.00
รวมงบด าเนินการ(2.1) 130,000.00 63,855.00 127,744.40 240,000.00 -12.50 210,000.00

รวมงานกีฬาและนันทนาการ(2) 130,000.00 63,855.00 127,744.40 240,000.00 -12.50 210,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 130,000.00 108,300.00 101,225.00 168,000.00 -17.86 138,000.00
รวมหมวดค่าใชส้อย 130,000.00 108,300.00 101,225.00 168,000.00 -17.86 138,000.00

รวมงบด าเนินการ(3.1) 130,000.00 108,300.00 101,225.00 168,000.00 -17.86 138,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน(3) 130,000.00 108,300.00 101,225.00 168,000.00 -17.86 138,000.00

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ซ) 460,000.00 449,980.00 727,016.40 708,000.00 -9.89 638,000.00

       ประเภทรายจ่าย

3. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

  3.1 งบด าเนินการ

    หมวดค่าใชส้อย

       ประเภทรายจ่าย

    หมวดค่าวัสดุ
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

1.1 งบลงทุน
     หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
        ประเภท ค่าถมดิน 0.00 0.00 71,000.00 0.00 0.00 0.00
        ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 0.00 0.00 247,500.00 0.00 0.00 0.00
        ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 2,099,000.00 1,915,000.00 861,148.00 1,497,900.00 6.82 1,600,000.00
        ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 0.00 0.00 482,000.00 0.00 0.00 0.00

             รวมหมวดค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 2,099,000.00 1,915,000.00 1,661,648.00 1,497,900.00 6.82 1,600,000.00
         รวมงบลงทุน  (1.1) 2,099,000.00 1,915,000.00 1,661,648.00 1,497,900.00 6.82 1,600,000.00

   รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(1) 2,099,000.00 1,915,000.00 1,661,648.00 1,497,900.00 6.82 1,600,000.00
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ญ) 2,099,000.00 1,915,000.00 1,661,648.00 1,497,900.00 6.82 1,600,000.00

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 130,080.00
รวม หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 130,080.00

รวมงบบุคลากร(1.1) 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 130,080.00

  1. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ฎ. แผนงานการเกษตร
1. งานส่งเสริมการเกษตร
  1.1 งบบุคลากร
      หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)

ญ. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 212,400.00 110,015.00 94,800.00 206,800.00 -67.70 66,800.00
รวมหมวดค่าใชส้อย 212,400.00 110,015.00 94,800.00 206,800.00 -67.70 66,800.00

รวมงบด าเนินงาน(1.2) 212,400.00 110,015.00 94,800.00 206,800.00 -67.70 66,800.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร(1) 212,400.00 110,015.00 94,800.00 206,800.00 -4.80 196,880.00

     รวมแผนงานการเกษตร (ฎ) 212,400.00 110,015.00 94,800.00 206,800.00 -4.80 196,880.00

หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 108,000.00
  เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 12,000.00

รวมงบบุคลากร(1.1) 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 120,000.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค

    ค่าไฟฟ้า 350,000.00 448,580.43 387,622.05 450,000.00 0.00 450,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 350,000.00 448,580.43 387,622.05 450,000.00 0.00 450,000.00

  1.2งบด าเนินงาน

     หมวดค่าใชส้อย

ฏ. แผนงานการพาณิชย์

1. งานกิจการประปา

   1.2 งบด าเนินการ

   1.1 งบบุคลากร
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ก. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงบด าเนินการ(1.2) 350,000.00 448,580.43 387,622.05 450,000.00 0.00 450,000.00
รวมงานกิจการประปา(1) 350,000.00 448,580.43 387,622.05 450,000.00 0.00 450,000.00

รวมแผนงานการพาณิชย์ (ฏ) 350,000.00 448,580.43 387,622.05 450,000.00 26.67 570,000.00

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,800.00 60,019.00 65,808.00 75,000.00 6.67 80,000.00
     เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 28,000.00 0.00 0.00 3,943,200.00 0.73 3,972,000.00
     เบีย้ยังชีพผู้พิการ 12,000.00 0.00 0.00 585,600.00 16.39 681,600.00
     เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 80,000.00 84,000.00 84,000.00 14.29 96,000.00
     ส ารองจ่าย 46,446.00 0.00 0.00 30,680.00 62.97 50,000.00
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน 160,000.00 100,000.00 100,000.00 170,000.00 -11.76 150,000.00
     เงินสมทบทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 99,274.00 130,417.00 132,419.00 119,810.00 15.11 137,910.00

รวมหมวดงบกลาง 506,520.00 370,436.00 382,227.00 5,008,290.00 3.18 5,167,510.00
รวมงบกลาง 506,520.00 370,436.00 382,227.00 5,008,290.00 3.18 5,167,510.00

รวมแผนงานงบกลาง 506,520.00 370,436.00 382,227.00 5,008,290.00 3.18 5,167,510.00

       ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

   หมวดงบกลาง
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21,591,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น

(1) งานบริหารทัว่ไป (00111) รวม 7,563,710  บาท
1. งบบุคลากร  (200000) รวม 5,937,660   บาท

(1.1) หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)(210000) รวม 2,225,520   บาท
(1) ประเภท เงินเดอืน นายกฯ/รองนายกฯ(210100) จ านวน 514,080     บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จ านวน 1  คน 
และรองนายก อบต. จ านวน 2 คน จ านวน  12  เดือน
(2) ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (210200) จ านวน 42,120       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่
นายก อบต. จ านวน 1 คน และรองนายก อบต. จ านวน 2 คน จ านวน  12  เดือน  
(3) ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300) จ านวน 42,120       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร  ได้แก่ นายก อบต.  
และรองนายก อบต.  จ านวน 2 คน  จ านวน  12  เดือน  
(4) ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษา นายก อบต. (210400) จ านวน 86,400       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. จ านวน 12  เดือน  
(5) ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภา อปท. (210600) จ านวน 1,540,800   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน
สมาชิกสภาฯ 14 คน  เลขานุการสภา 1 คน จ านวน 12 เดือน

(ส านักปลัด)
(1.2) หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)  (220000) รวม 3,712,140   บาท

(1) ประเภท เงินเดอืนพนักงาน  (220100) จ านวน 1,978,020   บาท
 - ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
 - ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
 - ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด
 - ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
 - ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ
 - ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

(2) ประเภท เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงาน (220200) จ านวน 84,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานส่วนต าบล เช่นเป็นค่าตอบแทน

รายเดือนต าแหน่งนักบริหารงาน อบต. ระดับ 8  เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว
เงินเพิม่ตามคุณวุฒิที ่กพ.รับรอง เป็นต้น จ านวน 6  อัตรา   

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110)

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น บาท  จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม
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(3) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 168,000     บาท
 - ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
 - ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
 - ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด

(4) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (220500) จ านวน 150,720     บาท
 - ต าแหน่ง นักการภารโรง

(5) ประเภท เงินเพ่ิมตา่งๆของลูกจ้างประจ า (220600) จ านวน 12,000       บาท
 - ต าแหน่ง นักการภารโรง

(6) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) จ านวน 1,259,400   บาท
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการท่องเทีย่ว
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 - ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 - ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป

(7) ประเภท เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จ านวน 60,000       บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทัว่ไป

เช่น เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว 
(ส านักปลัด)

2. งบด าเนินงาน (330000) รวม 1,577,050   บาท
(2.1) หมวดค่าตอบแทน (331000) รวม 205,000     บาท

(1) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จ านวน 90,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ตรวจการจ้าง 
และควบคุมงานก่อสร้าง ,ค่าตอบแทนการส่ังใช้ อปพร., อสม.,อช.,รศทป.,
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง
จาก อบต.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรม และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ  ฯลฯ  
(2) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 5,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
(3) ประเภท ค่าเชา่บ้าน (310400) จ านวน 100,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซ้ือบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ 
(4) ประเภท เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 10,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  

(ส านักปลัด)
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(2.2) หมวดค่าใชส้อย (332000) รวม 562,050     บาท
(1) ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (320100) จ านวน 100,000     บาท

1) เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น  ค่าปักเสาพาดสายภายนอก
สถานทีไ่ฟฟ้า หน่วยงานราชการเพือ่ให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมา
เดินสายไฟ และติดต้ังอุปกรณ์เพิม่เติม ,ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานทีร่าชการ
เพือ่ให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์
เพิม่เติม  ค่าจัดท าป้ายประกาศ  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ค่าธรรมเนียม  
ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซต์
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ทีใ่ช้เพือ่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

2) ค่าบอกรับวารสารส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพือ่จ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์
หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล

(ส านักปลัด)
(2) ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จ านวน 30,000      บาท

 ค่ารับรองและพิธีการ เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกับการเล้ียงรับรองรวมทัง้ค่าบริการด้วย
และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นต้องจ่ายทีเ่กี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล
หรือคณะบุคคลทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน  
ค่าเล้ียงรับรอง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดเล้ียงรับรองในการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง
ตามกฏหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการ เป็นต้น

(ส านักปลัด)
(3) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 332,050     บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300)

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป จ านวน 50,000       บาท
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง   
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

2) โครงการเพิม่ศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 200,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน อบต.  

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯตามหลักสูตรต่างๆ
ที ่อบต.จัดเอง หรือจัดโดยหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม ฯลฯ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้าที ่54)

3) โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง  จ านวน 20,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงาน อบต.

ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และประชาชน  
มีความรู้ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย  ตามหนังสือ สนง.กกต.สส. ทีล่ต 
(สส)0702/ว1217 ลงวันที ่3 ธันวาคม 2557)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้าที ่55)
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4) โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ.2540 จ านวน 5,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆเกี่ยวกับโครงการฯและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้าที ่54)

5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ านวน 44,290       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ต าแหน่งทีว่่างและกรณีคณะกรรมการเลือกต้ังส่ังให้เลือกต้ังใหม่) รวมทัง้ค่า 
ใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีแ่ละการมีส่วนร่วมทางการเมือง และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้อง
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หน้าที ่55)

6) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จ านวน 12,760       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ได้แก่ค่าพวงมาลัย

ช่อดอกไม้  พวงหรีดและพวงมาลาในวันส าคัญต่างๆ  ฯลฯ  เป็นต้น 
(ส านักปลัด)

(4) ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จ านวน 100,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

(ส านักปลัด)
(2.3) หมวดค่าวัสด ุ (330000) รวม 445,000     บาท

(1) ประเภท วัสดสุ านักงาน  (330100) จ านวน 50,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่าง  

และวัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
(ส านักปลัด)

(2) ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  (330200) จ านวน 100,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ขององค์การบริหารส่วน  

ต าบล และวัสดุไฟฟ้าทีเ่กี่ยวเนื่องกับครุภัณฑ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าทีเ่กี่ยวเนื่องกับ
ส่ิงก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สวิท์ไฟ เทปพันสายไฟ
รวมถึงวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

(ส านักปลัด)
(3) ประเภท วัสดงุานบ้านงานครัว (330300) จ านวน 20,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาดพืน้ ไม้ถูพืน้ แก้วน้ า
ช้อน ส้อม น ้ายาล้างจาน ผงซักฟอก น ้ายาล้างห้องน ้า ถุงมือ และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

(ส านักปลัด)
(4) ประเภท วัสดกุ่อสร้าง  (330600) จ านวน 80,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ขวาน เล่ือย ไม้ต่างๆ ฯลฯ 
ส าหรับใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

(ส านักปลัด)
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(5) ประเภท วัสดยุานพาหนะและขนส่ง (330700) จ านวน 50,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุทีเ่กี่ยวกับยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแควอ้อม เช่น อุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์ ,รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับยานพาหนะและขนส่ง

(ส านักปลัด)
(6) ประเภท วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จ านวน 80,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน
และน้ ามันเคร่ือง ทีใ่ช้ในงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองพ่นหมอกควัน เป็นต้น

(ส านักปลัด)
(7) ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (331100) จ านวน 5,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พูก่ัน สี ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  เมมโมร่ีการ์ด เป็นต้น

(ส านักปลัด)
(8) ประเภท วัสดคุอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 50,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก 
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ เมาท์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

(ส านักปลัด)
(9) ประเภท วัสดอ่ืุนๆ (331700) จ านวน 10,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนทีม่าติดต่อราชการ  
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. เป็นต้น

(ส านักปลัด)
(2.4) หมวดค่าสาธารณูปโภค (340000) รวม 365,000     บาท

(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า(340100) จ านวน 300,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านักงาน  และสถานทีอ่ยู่ในความดูแลของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลแควอ้อม รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้่องช้าระพร้อมกัน  
เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี  เป็นต้น

(ส านักปลัด)
(2) ประเภท ค่าโทรศัพท์ (340300) จ านวน 5,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใ่ช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ทีต้่องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุง
รักษาสาย ค่าภาษี  เป็นต้น  

(ส านักปลัด)
(3) ประเภท ค่าไปรษณีย์ (340400) จ านวน 10,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข  เช่นค่าฝากส่งไปรษณีย์  โทรเลข  
ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  เป็นต้น

(ส านักปลัด)



52

(4) ประเภท ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม (340500) จ านวน 50,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่นโทรภาพ  หรือโทรสาร 

ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าส่ือสารอื่นๆ ฯลฯ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายทีต้่องช าระพร้อมกัน 

(ส านักปลัด)

3. งบลงทุน (400000) รวม 29,000       บาท
(3.1) หมวดค่าครุภัณฑ์ (410000) รวม 29,000       บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600) รวม 29,000       บาท
จ านวน  21,0001) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 29,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จ านวน 5 เคร่ืองๆละ 5,800 บาท ตามคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

* มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
* สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

หมายเหต ุ: ทัง้นี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน
(ส านักปลัด)

4. งบเงินอุดหนุน (600000) รวม 20,000       บาท
(4.1) หมวดเงินอุดหนุน  (610000) รวม 20,000       บาท

(1) ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (610100) จ านวน 20,000      บาท
-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดงจ านวน  20,0001) เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลยี่สาร ในโครงการ

จัดต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนต าบลยี่สาร ที ่สส 73001/491 ลงวันที ่ 
21 มิถุนายน 2560  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 75)

(ส านักปลัด)
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(2) งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ  (00112) รวม 35,000       บาท
(1) งบด าเนินงาน (300000) รวม 20,000       บาท

(1.1) หมวดค่าใชส้อย (320000) รวม 20,000      บาท
(1) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 20,000      บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300)

1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วม จ านวน 20,000       บาท
ของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม
และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล เช่น การประชาคม
เพือ่การจัดท าแผนพัฒนาสามปี การระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้  เป็นต้น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 55) 

(ส านักปลัด)

(2) งบรายจ่ายอ่ืน  (500000) รวม 15,000       บาท
(2.1) หมวดรายจ่ายอ่ืน (510000) รวม 15,000       บาท

(1) ประเภท รายจา่ยอืน่  (510100) รวม 15,000       บาท
1) ค่าจ้างทีป่รึกษา จ านวน 15,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างทีป่รึกษาในการด าเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบัน
ทีเ่ป็นกลางเพือ่เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หน้า 53)

(ส านักปลัด)

(3) งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 1,588,120   บาท
1. งบบุคลากร  (200000) รวม 1,131,820   บาท

              (1.1) หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) (220000) รวม 1,131,820   บาท
                  (1) ประเภท เงินเดอืนพนักงาน (220100) จ านวน 929,820     บาท

 - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง
 - ต าแหน่ง นักวิชการเงินและบัญชี
 - ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

(2) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 42,000      บาท
 - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง

(3) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) จ านวน 138,000     บาท
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(4) ประเภท เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง  (220800) จ านวน 22,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ  เช่น  เงินเพิม่

ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
(กองคลัง)
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2. งบด าเนินงาน (300000) รวม 397,000     บาท
(2.1) หมวดค่าตอบแทน (310000) รวม 82,000       บาท

(1) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จ านวน 30,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบล เช่น ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีท่ าหน้าทีเ่กี่ยว
ข้องกับการสอบเล่ือนระดับ การปรับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล เป็นต้น

(กองคลัง)
 (2) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 5,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(กองคลัง)
(3) ประเภท ค่าเชา่บ้าน (310400) จ านวน 42,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซ้ือบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ  

(กองคลัง)
(4) ประเภท เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 5,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  

(กองคลัง)
(2.2) หมวดค่าใชส้อย (320000) รวม 235,000     บาท

(1) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 215,000     บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300)

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป จ านวน 50,000       บาท
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง   
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินของ จ านวน 165,000     บาท
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ประจ าปี พ.ศ.2561
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 53) 

(กองคลัง)
(2) ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จ านวน 20,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองคลัง)
(2.3) หมวดค่าวัสด ุ(330000) รวม 80,000       บาท

(1) ประเภท วัสดสุ านักงาน (330100) จ านวน 30,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ  

และวัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
(กองคลัง)
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(2) ประเภท วัสดคุอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 50,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ เมาท์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

(กองคลัง)

3. งบลงทุน (400000) รวม 59,300       บาท
(3.1) หมวดค่าครุภัณฑ์ (410000) รวม 59,300       บาท

(1) ครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100) รวม 15,800       บาท
1) ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 15,800       บาท

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้
มีลักษณะ ดังนี้

 - ขนาด 4 ล้ินชัก (มอก.)
 - มีหูล้ินชัก
 - คณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม
   (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

(กองคลัง)
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600) รวม 43,500       บาท

1) ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 30,000      บาท
แบบที ่2  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด
คุณลักษณะ ดังนี้

* มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย

* หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า แบบ
cache memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 8 MB

* มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ี
หน่วยความจ า ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB

* มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
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* มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย

* มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
* มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
* มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย

กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย
หมายเหต ุ: ทัง้นี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน

(กองคลัง)
จ านวน  21,0002) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จ านวน 7,700        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) 
จ านวน 1  เคร่ืองตามคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้

* เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Print, Copier, Scanner และ FAX
ภายในเคร่ืองเดียวกัน
* ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
* มีรายละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi
* มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพ ต่อนาที (ipm)
* มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพ ต่อนาที (ipm)
* สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้
* มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
* มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมัติ (Ato Document Feed)
* สามารถถ่ายเอกส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า
* สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
* สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
* สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-fi) ได้
* สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

หมายเหต ุ: ทัง้นี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน
(กองคลัง)
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จ านวน  21,0003) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 5,800        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 

จ านวน 1  เคร่ือง ตามคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
* มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
* สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

หมายเหต ุ: ทัง้นี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน
(กองคลัง)
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(1) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123) รวม 50,000   บาท
1. งบด าเนินงาน  (300000) รวม 50,000   บาท

(1.1) หมวดค่าใชส้อย (320000) รวม 50,000       บาท
(1) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 50,000   บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300)

1) โครงการถนนปลอดภัย (จุดบริการประชาชนวันสงกรานต์ ,วันปีใหม)่ จ านวน 20,000    บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการถนนปลอดภัยฯ เช่น การต้ังด่าน
เฝ้าระวังและป้องกันภัยต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นในพืน้ทีใ่นช่วงเทศกาลต่างๆ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หน้า 42)
2) โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 20,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. (ทบทวน) หรือกิจกรรมอื่นๆ
เพือ่เพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หน้า 42)
3) โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 10,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ
และกิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้  ซ่ึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ อันเป็นทีย่ึด 
เหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชน  เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าพาหนะในการ  
เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที ่ 31  กรกฎาคม  2557 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หน้า 42)

(ส านักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
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(1) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) รวม 764,940     บาท
1. งบบุคลากร (200000) รวม 699,940     บาท

(1.1) หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) (220000) จ านวน 699,940 บาท
(1) เงินเดอืนพนักงาน  (220100) จ านวน 657,940 บาท

 - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา
 - ต าแหน่ง ครู

(2) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 42,000     บาท
 - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2. งบด าเนินงาน  (300000) รวม 65,000       บาท

(2.1) หมวดค่าตอบแทน (310000) รวม 10,000       บาท
 (1) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(2) ประเภท เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(2.2) หมวดค่าใชส้อย (320000) รวม 55,000       บาท

(1) ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ  (320100) จ านวน 30,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่นค่าปักเสาพาดสายภายนอก

สถานทีไ่ฟฟ้าราชการเพือ่ให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ
และติดต้ังอุปกรณ์เพิม่เติม ,ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานทีร่าชการ  เพือ่ให้
ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์
เพิม่เติม ค่าจัดท าป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม  
ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซต์  
ค่ารับหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เป็นต้น  
(2) ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการต้อนรับคณะบุคคลและบุคคลทีเ่ข้ามาตรวจงาน 
นิเทศงาน หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษา การประชุมคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและอื่นๆ

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(3) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 20,000     บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300)

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป จ านวน 20,000      บาท
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง   
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานการศึกษา (00210)
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(2) งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) รวม 873,960   บาท
1. งบด าเนินงาน (300000) รวม 365,760   บาท

(1.1) หมวดค่าใชส้อย (320000) รวม 177,800   บาท
(1) ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (320100) จ านวน 72,000     บาท

1) เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแล และท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 72,000      บาท
จ านวน 1 คน เพือ่มาปฎิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแควอ้อม ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จ านวน 12 เดือน 

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(2) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 105,800   บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300)

1)    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 85,800      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน

ศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3310  
ลงวันที ่14 มิถุนายน  2560 

 -  ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน 13 คน   
คนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 63,700 บาท63,700 บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หน้า 64)

 -  ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม จ านวน 13 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 63,700 บาท22,100 บาท
2) โครงการทัศนะศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแควออ้ม จ านวน 20,000      บาท

 โครงการทัศนะศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
เช่น ค่าจัดอบรมผู้ปกครอง ค่ารถ ค่าอาหารค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หน้า 65)

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(1.2) หมวดค่าวัสด ุ(330000) รวม 187,960     บาท

(1) ประเภท วัสดสุ านักงาน  (330100) จ านวน 20,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่าง  

และวัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(2) ประเภท วัสดงุานบ้านงานครัว (330300) จ านวน 15,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาดพืน้ ไม้ถูพืน้ แก้วน้ า

ช้อน ส้อม น ้ายาล้างจาน ผงซักฟอก น ้ายาล้างห้องน ้า ถุงมือ และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(3) ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) จ านวน 118,560   บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตพืน้ที ่(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หน้า 63) ดังนี้
1)   ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร เป็นเงิน 27,040      บาท

ส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน 13 คน อัตราคนละ 8 บาท จ านวน 260 วัน
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2) ค่าจัดอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพือ่จ่ายเป็นค่า เป็นเงิน 91,520      บาท
จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที ่6 อัตราคนละ 8 บาท
จ านวน 260 วัน (จ านวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย)์ ให้แก่
โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) จ านวน 44 คน

(4) ประเภท วัสดคุอมพิวเตอร(์331400) จ านวน 10,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ เมาท์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(5) ประเภท วัสดกุารศึกษา  (331500) จ านวน 20,000     บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเกี่ยวกับการศึกษาเพือ่เพิม่พูนพัฒนาการของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เช่น ส่ือการ
เรียนการสอนทีท่ าด้วยพลาสติก ,หุน่ ,แบบจ าลองภูมิประเทศ เป็นต้น

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(6) ประเภท วัสดอ่ืุนๆ(331700) จ านวน 4,400       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. งบลงทุน (400000) รวม 107,200     บาท
(2.1) หมวดค่าครุภัณฑ์ (410000) รวม 107,200     บาท

(1) ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) จ านวน 94,500     บาท
1) ค่าจัดซ้ือและติดต้ังกล้อง CCTV จ านวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 94,500      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและติดต้ังกล้อง CCTV จ านวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หน้า 66)

1. เคร่ืองบันทึกภาพวงจรปิด ชนิด DVR จ านวน 1 ตัว 8 ช่อง สามารถบันทึก
และส่งภาพเพือ่แสดงทีค่วามละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดอินฟาเรด จ านวน 8 ตัว ความละเอียดของภาพ
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

3. หน่วยบันทึกข้อมูล (Harddisk) ส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเฉพาะ ชนิด
SATA ขนาดไม่น้อยกว่า 4TB 

4. โทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว ความละเอียด 1,366x768 pixel พร้อม
สายสัญญานและขาติดต้ังแบบแขวน จ านวน 1 ชุด

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watt)
6. สายสัญญานภาพ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการติดต้ัง จ านวน 1 ชุด
7. ค่าติดต้ังและทดสอบระบบ จ านวน 1 งาน

(หมายเหตุ : ทัง้นี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของคอมพิวเตอร์ 
หรือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แล้วแต่กรณี ณ ปัจจุบัน)

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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(2) ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900) จ านวน 9,400       บาท
1) ค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 9,400       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาย 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ เพือ่ให้ในงาน
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เช่น 
ใช้ส าหรับแช่นม อาหาร และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หน้า 80)   

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(3) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600) รวม 3,300         บาท

จ านวน  21,0001) ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 3,300       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า

(18 หน้า/นาท)ี
* ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
* มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที
* มีหน่วยความจ า (Memory) ไม่น้อยกว่า 8 MB
* มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
* สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หน้า 80)   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3. งบเงินอุดหนุน (600000) รวม 401,000     บาท
(3.1) หมวดเงินอุดหนุน  (610000) รวม 401,000     บาท

(1) ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 401,000   บาท
1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที ่  จ านวน 176,000   บาท

เพือ่สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียน โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์)
จ านวน 44 คนๆละ  20 บาท  จ านวน  200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที ่14 มิถุนายน 2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 73)
2) อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร)์ จ านวน 225,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ า(อมรวิมลจันทร์) จ านวน 5 โครงการ 
ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ า(อมรวิมลจันทร์)  ที ่ศธ 04151.77/126  
ลงวันที ่18 กรกฎาคม  2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี หน้า 41-42) ดังนี้  
1.1 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา เช่นการจัดส่ือการเรียนการสอน 
อปุกรณ์การศึกษาและค่าใช้จา่ยต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง จ านวน 128,000      บาท
1.2 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมโรงเรียน จ านวน 12,000        บาท
1.3 โครงการท่องโลกกว้างสานสัมพันธ์ จ านวน 25,000        บาท
1.4 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย จ านวน 50,000        บาท
1.5 โครงการฝึกทักษะการเล่นกฬีาฟตุซอล จ านวน 10,000        บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 71-73)

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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(1) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข  (00221) รวม 535,600     บาท
1. งบบุคลากร (200000) รวม 435,600     บาท

(1.1) หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) (220000) จ านวน 435,600 บาท
(1) ประเภท เงินเดอืนพนักงาน  (220100) จ านวน 393,600 บาท

 - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ
(2) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 42,000     บาท

 - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2. งบด าเนินงาน (300000) รวม 100,000     บาท
(2.1) หมวดค่าใชส้อย (320000) รวม 85,000       บาท

(1) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 85,000     บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300) 

1) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รวม 50,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 41)
2) โครงการกิจกรรม  Big  Cleaning  Day รวม 35,000     บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการ Big Cleaning Day
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นต้น  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 41)

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
(2.2) หมวดค่าวัสด ุ (330000) รวม 15,000       บาท

(1) ประเภท วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900) จ านวน 15,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น น้ ายา สารเคมี  

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทราบอะเบท และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 41)

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานสาธารณสุข  (00220)
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(1) งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000       บาท
1. งบเงินอุดหนุน  (600000) รวม 20,000   บาท

(1.1) หมวดเงินอุดหนุน (610000) รวม 20,000   บาท
(1) ประเภท เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 20,000   บาท

1)  อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  จ านวน 20,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  ตามโครงการ

อุดหนุนเพือ่สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปี 2561    
ตามหนังสือทีว่่าการอ าเภออัมพวา ที ่สส 0023.8/ว2476 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2560  
และหนังสือเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ที ่ลช.สส 120/2560 ลงวันที ่8 มิถุนายน 2560 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 74)

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)
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(1) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) รวม 1,056,600  บาท
1. งบบคุลากร  (200000) รวม 555,600     บาท

(1.1) หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (220000) รวม 555,600     บาท
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน  (220100) จ านวน 393,600 บาท

 - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง
(2) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 42,000    บาท

 - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง
(3) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) จ านวน 108,000  บาท

 - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป
(4) ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จ านวน 12,000    บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  
เช่น  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  

(กองช่าง)

2. งบด าเนินงาน  (300000) รวม 501,000     บาท
(2.1) หมวดค่าตอบแทน (310000) รวม 76,000       บาท

(1) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. (310100) จ านวน 30,000    บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบล เช่น ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ท าหน้าที่เกี่ยว
ข้องกับการสอบเล่ือนระดับ การปรับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล เปน็ต้น

(กองช่าง)
(2) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 5,000      บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนักงาน 
พนักงานจา้ง ที่มาปฏบิติังานนอกเวลาราชการท าการ  

(กองช่าง)
(3) ประเภท ค่าเช่าบา้น (310400) จ านวน 36,000    บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซ้ือบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธไิด้รับ
ตามระเบยีบของทางราชการ

(กองช่าง)
(4) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (310500) จ านวน 5,000      บาท

เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจา้งประจ า  ซ่ึงมีสิทธิ
เบกิได้ตามระเบยีบของทางราชการ 

(กองช่าง)
(2.2) หมวดค่าใช้สอย (320000) รวม 330,000     บาท

(1) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จ านวน 30,000    บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300)

1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป จ านวน 30,000     บาท
ราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง   

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)
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ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ  ค่าลงทะเบยีนต่างๆ เปน็ต้น

(กองช่าง)
(2) ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จ านวน 300,000  บาท

1) เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินแลส่ิงก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม รวมถึงครุภณัฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับส่ิงก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน
ระบบประปา หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ 

(กองช่าง)
(2.3) หมวดค่าวัสดุ (330000) รวม 95,000       บาท

(1) ประเภท วัสดุส านักงาน  (330100) จ านวน 20,000    บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัหาวัสดุส านักงาน เช่น ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ  

และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏบิติังานขององค์การบริหารส่วนต าบล
(กองช่าง)

(2) วัสดุก่อสร้าง (330600) จ านวน 50,000    บาท 
เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัหาวัสดุก่อสร้าง เคร่ืองมือก่อสร้าง รวมถึงทอ่น้ าประปา

อุปกรณ์ประปา ยางมะตอยส าเร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

(3) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จ านวน 5,000      บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 

พู่กัน สี ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ  เมมโมร่ีการ์ด เปน็ต้น
(กองช่าง)

(4) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 20,000    บาท
เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบนัทกึ 

ข้อมูล หวัพิมพ์หรือแทน่พิมพ์ เมาท ์หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(กองช่าง)

(2) งานไฟฟ้า ถนน (00242) รวม 22,680       บาท
1. งบเงินอุดหนุน (600000) รวม 22,680       บาท

(1.1) หมวดเงินอุดหนุน (610000) รวม 22,680       บาท
(1) ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 22,680    บาท

(1)  อุดหนุนการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จ านวน 22,680    บาท
1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภออัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 11,310     บาท

 เพื่อขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บริเวณบา้นเลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ต าบลแควอ้อม
อ าเภออัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 8 เมตร ตามหนังสือการไฟฟ้า
ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภออัมพวา ที่ มท.5310.4 / อว.บต.222/2560 ลงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2560

(กองช่าง)
(ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี หน้า 68)
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2) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภออัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 11,370     บาท
เพื่อขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บริเวณบา้นเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ต าบลแควอ้อม
อ าเภออัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 9 เมตร ตามหนังสือการไฟฟ้า
ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภออัมพวา ที่ มท.5310.4 / อว.บต.223/2560 ลงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2560
(ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี หน้า 68)

(กองช่าง)

(3) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล (00244) รวม 742,000 บาท
1. งบด าเนินงาน (300000) รวม 550,000 บาท

(1.1) หมวดค่าใช้สอย  (320000) รวม 500,000 บาท
(1) ประเภท รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (320100) จ านวน 500,000    บาท

1) ค่าจา้งเหมาจดัเก็บ ก าจดั และฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมา
บริการจดัเก็บขยะและขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
(ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี หน้า 49)

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(1.2) หมวดค่าวัสดุ  (320000) รวม 50,000 บาท
(1) ประเภท ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 50,000    บาท

1) ค่าจดัซ้ือถังขยะรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือถังขยะ
รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ขนาดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
ก าหนด เช่น ถังขยะรีไซด์เคิล ถังขยะแบบแยกประเภทของขยะมูลฝอย เปน็ต้น
(ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี หน้า 49)

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2. งบลงทนุ (400000) รวม 192,000     บาท
(3.1) หมวดค่าครุภณัฑ์ (410000) รวม 192,000     บาท

(1) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว(410900) รวม 192,000     บาท
จ านวน  21,0001) ค่าจดัซ้ือชุดถังขยะแบบคัดแยกขยะมูลฝอย ขนาด 95 ลิตร จ านวน 15 ชุด จ านวน 192,000  บาท

ราคาชุดละ 12,800 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - เปน็ตัวถัง 2 ชั้น ชนิดต้ังพื้นแบบไม่มีล้อ ขนาดถังใส่ถังขยะภายนอก 
1,075x535x530 cm ขนาดถังขยะ 410x520x650 cm จ านวนชุดละ 3 ถัง

 - แทน่เหล็กวาง+โครงเหล็กหลัง แบบ 3 ถัง 
(ราคาตามทอ้งตลาด)

(ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี หน้า 50)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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(1) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเข็มแข็งชุมชน(00252) รวม 166,000     บาท
1. งบด าเนินงาน (300000) รวม 166,000     บาท

(1.1) หมวดค่าใชส้อย (320000) รวม 166,000     บาท
(1) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 166,000   บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300)

1) โครงการด้านการจัดกิจกรรมสตรีและครอบครัว จ านวน 10,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา

สตรีและครอบครัวต าบลแควอ้อม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพือ่เสริมสร้างความ
ผูกพันเข้าใจ ใส่ใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในต าบล น าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 44)
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุต าบลแควอ้อม จ านวน 108,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา 
ในการจัดกิจกรรมประจ าเดือนและกิจกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 45)
3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลแควอ้อม จ านวน 48,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลแควอ้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม
จัดท าท าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 45)

(ส านักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)
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(1) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) รวม 290,000  บาท
1. งบด าเนินงาน (300000) รวม 240,000    บาท

(1.1) หมวดค่าใชส้อย (320000) รวม 240,000    บาท
(1) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 240,000  บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300)

1) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน จ านวน 80,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพือ่เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในรัชกาลปัจจุบัน ประจ าปี พ.ศ.2561
(ตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 56)

2) โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี จ านวน 80,000    บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจ าปี พ.ศ.2561
(ตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 56)

3) โครงการถวายความอาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ จ านวน 80,000    บาท
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่9 ประจ าปี พ.ศ.2561  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้
จา่ยในการจดักจิกรรมเพือ่เป็นการถวายความอาลัย และถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 56)

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. งบเงินอุดหนุน (600000) รวม 50,000      บาท
(2.1) หมวดเงินอุดหนุน (610000) รวม 50,000      บาท

(1) ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 50,000    บาท
จ านวน 50,000    บาท

นภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และอุทยานพระราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพือ่ด าเนินงานของมูลนิธิราชูปถัมภ์และอุทยานพระราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)ประจ าปี พ.ศ.2561 ตามหนังสืออ าเภออัมพวา ที ่สส 
0023.8/ว 2835  ลงวันที ่19 กรกฎาคม 2560   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า  75)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  (00260)

1. อุดหนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า



70

(2) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม 210,000    บาท
1. งบด าเนินงาน  (300000) รวม 210,000    บาท

(1.1) หมวดค่าใชส้อย (320000) รวม 190,000    บาท
(1) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 190,000  บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300)

1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล จ านวน 20,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกฬีาประจ าต าบล 

(ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี  หน้า 67)
2) โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา จ านวน 20,000    บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีา
(ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี  หน้า 67)
3) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 50,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2561 และด้านอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนในต าบล 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 63)
4) โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจ าปี พ.ศ.2560 จ านวน 100,000   บาท
      เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจ าปี พ.ศ.2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 57)

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(1.2) หมวดค่าวัสด ุ(330000) รวม 20,000      บาท

(1) ประเภท วัสดกีุฬา(331300) รวม 20,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล 

วอลเล่ย์บอล  ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกเทนนิส ตะกร้อ เป็นต้น 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 67)

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

(3) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (00263) รวม 138,000    บาท
1. งบด าเนินงาน (300000) รวม 138,000    บาท

(1.1) หมวดค่าใชส้อย (320000) รวม 138,000    บาท
(1) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 138,000  บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300)

1) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา จ านวน 20,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 

ประจ าปี พ.ศ.2561
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 56)
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2) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา จ านวน 6,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 

ประจ าปี  พ.ศ.2561(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 56)
3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา จ านวน 6,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจ าปี  พ.ศ.2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 56)
4) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา จ านวน 6,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
ประจ าปี  พ.ศ.2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 56)
5) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 80,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ ประจ าปี พ.ศ.2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 56)
6) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย จ านวน 10,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย 
ประจ าปี พ.ศ.2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 56)
7) โครงการจัดกิจกรรมท าบุญพลับพลาทีป่ระทับสมเด็จพระเจ้าพีน่างฯ จ านวน 10,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมท าบุญพลับพลาทีป่ระทับ
สมเด็จพระเจ้าพีน่างฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 57)

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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(1) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312) รวม 1,600,000    บาท
1. งบลงทุน (400000) รวม 1,600,000    บาท

(1.1) หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง  (420000) รวม 1,600,000    บาท
(1) ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) จ านวน 1,600,000    บาท แยกเป็น

1. โครงการงานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร จ านวน 837,000  บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภูมิทัศน์โดย

รอบอาคารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
ต าบลแควอ้อม เลขที ่6 /2560  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 66)
2. โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังหินคลุกบริเวณบ้าน รต.บุญวาท หมู่ที ่2 เชื่อม หมู่ที4่ จ านวน 363,000  บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุกบริเวณบ้าน รต.บุญวาท หมู่ที ่2
เชื่อม หมู่ที ่4 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
180 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เลขที ่7/2560   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 32)
3. โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยข้าง CJ หมู่ที ่8 ต.แควอ้อม จ านวน 400,000  บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณข้างซอย CJ 
หมู่ที ่8 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางรวม
277 เมตร และหรือมีขนาดพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1,358 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม  เลขที ่8/2560  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  หน้า 32)

(กองชา่ง)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)
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(1) งานส่งเสริมการเกษตร  (00321) รวม 196,880    บาท
1. งบบุคลากร  (200000) รวม 130,080    บาท

              (1.1) หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) (220000) รวม 130,080    บาท
(1) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) จ านวน 130,080   บาท

 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(ส านักปลัด)

2. งบด าเนินงาน (300000) รวม 66,800      บาท
(2.1) หมวดค่าใชส้อย (320000) รวม 66,800      บาท

(1) ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 66,800     บาท
หมวดอ่ืนๆ (320300)

1) โครงการป้องกันก าจัดศรัตรูพืช จ านวน 50,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดท าโครงการป้องกันก าจัดศรัตรูพืช ปี พ.ศ.2561 

ในการป้องกันและก าจัดศรัตรูพืชทีม่าท าลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร
ในพืน้ทีต่ าบลแควอ้อม
(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 60)

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ จ านวน 16,800      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ

เกษตรต าบลแควอ้อม
(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 61)

(ส านักปลัด)

แผนงานการเกษตร  (00320)
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(1) งานกิจการประปา  (00332) รวม 570,000    บาท
1. งบบุคลากร  (200000) รวม 120,000    บาท

              (1.1) หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) (220000) รวม 120,000    บาท
(1) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) จ านวน 108,000   บาท

 - ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ า
(กองชา่ง)

(2) ประเภท เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จ านวน 12,000     บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งทัว่ไป  

เช่น  เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว  
(กองชา่ง)

2. งบด าเนินงาน  (300000) รวม 450,000    บาท
   (2.1) หมวดค่าสาธารณูปโภค (340000) รวม 450,000    บาท

(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า(340100) จ านวน 450,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปาทีอ่ยู่ในความดูแลของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้่องช าระพร้อมกัน     
เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น

(กองชา่ง)

แผนงานการพาณิชย์  (00330)
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(1) งบกลาง(00411) รวม   5,167,510    บาท
1. งบกลาง(100000) รวม   5,167,510    บาท

(1.1) หมวด งบกลาง รวม   5,167,510    บาท
(1) ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)จ านวน 80,000        บาท แยกเป็น

 1) เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง จ านวน 80,000     บาท
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการท่องเทีย่ว
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 - ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 - ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ า
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 - ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป จ านวน 2 อัตรา

(งบกลาง)
(2) ประเภท เบีย้ยังชพีผู้สูงอาย(ุ110700) จ านวน 3,972,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุทีม่ีสิทธิ
ได้รับเงินในเขต อบต.แควอ้อม
(งบกลาง)
(3) ประเภท เบีย้ยังชพีผู้พิการ(110800) จ านวน 681,600       บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้่พกิารหรือทุพพลภาพ(เงินยงัชีพผู้พกิาร)
 ให้กับผู้พิการทีม่ีสิทธิได้รับเงินในเขต อบต.แควอ้อม
(งบกลาง)
(4) ประเภท เบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส(์110900) จ านวน 96,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 8 คน คนละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดือนและ
ประมาณการจ านวนผู้ป่วยเอดส์ทีอ่าจจะเพิม่ขึ้นในอนาคต  
(งบกลาง)
(5) ประเภท ส ารองจ่าย(111000) จ านวน 50,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีฉุ่กเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือจ าเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม  
(งบกลาง)
(6) ประเภท รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน(111100) จ านวน 150,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แก่
 จ านวน  100,000บาท 1.   เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล จ านวน 150,000   บาท

เพือ่ใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล (โดย อบต.สมทบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขทีไ่ด้รับจากกองทุนฯ) 
(งบกลาง)

แผนงานงบกลาง  (00410)
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(7) ประเภท เงินสมทบ  กบท. (120100) จ านวน 137,910       บาท
 - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 137,910   บาท

เพือ่เป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพือ่ช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% 
ของประมาณการรายรับ  

(งบกลาง)


