
ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

ท่ำนประธำนสภำฯและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้ 
 1.สถำนะกำรคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ.2555  องค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อม มีสถานะการเงินดังนี้  
   1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น     8,223,389.42    บาท 
   1.1.2 เงินสะสม            2,378,505.13    บาท 
   1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม         3,648,265.05    บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 26,823 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 1,249,800  บาท 
   1.1.6 เงินกู้คงค้าง  -   บาท     
 2.กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2555 
  (1)รายรับจริงทั้งสิ้น   จ ำนวน 11,514,137.96  บำท   ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร       85,639.07 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         25,617 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     81,775.99 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    346,860.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               8,610.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร                7,578,065.90 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                3,387,570.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       3,984,078.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง    จ ำนวน  10,352,039.50  บำท             ประกอบด้วย 
  งบกลาง                         366,010.00 บาท 
  งบบุคลากร                      4,479,996.00 บาท 

งบด าเนินการ                              3,536,154.50 บาท 
งบลงทุน                              1,261,800.00 บาท  
งบรายจ่ายอื่น                        12,279.00 บาท   
งบเงินอุดหนุน              695,800.00 บาท 

  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,984,078.00  บาท 
  (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    348,162.00 บาท 
 
 
 
 



2 
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 

อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

2.1 รำยรับ 

รำยรับ 
รำยรับจริง ปี 

2555 
ประมำณกำรปี 

2556 

ประมำณกำรปี 
2557 

รำยได้จัดเก็บ    

หมวดภาษีอากร 85,639.07 90,000 115,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,617.00 2,300.00 2,400.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 81,775.99 67,000.00 80,000.00 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 346,860.00 300,000.00 340,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,610.00 5,000.00 11,000.00 
รวมรำยได้จัดเก็บ 548,502.06 464,300.00 548,400.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 7,578,065.90 6,665,000.00 9,379,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7,578,065.90 6,665,000.00 9,379,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,387,570.00 4,300,000.00 4,000,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,387,570.00 4,300,000.00 4,000,000.00 

รวม 11,514,137.96 11,429,300.00 13,927,400.00 
 

 
2.2 รำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
จ่ำยจริง 

ปี 2555 

ประมำณกำร 

ปี 2556 

ประมำณกำร 

ปี 2557 
งบกลาง 366,010.00 655,780.00 506,520.00 
งบบุคลากร 4,479,996.00 5,172,380.00 5,658,560.00 
งบด าเนินการ 3,536,154.50 4,374,040.00 4,586,940.00 
งบลงทุน 1,261,800.00 1,873,200.00 2,269,000.00 
งบเงินอุดหนุน 695,800.00 1,036,600.00 891,380.00 
งบรายจ่ายอื่น 12,279.00 20,500.00 15,000.00 

รวมรำยจ่ำย 9,656,239.50 13,132,500.00 13,927,400.00 

 
 

 



3 
บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 

อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  

          แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,732,440.00 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 55,000.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศึกษา 822,920.00 

          แผนงานสาธารณสุข 180,000.00 

          แผนงานเคหะและชุมชน 1,261,120.00 

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 228,000.00 

          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 460,000.00 

         แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000.00 
         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,099,000.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

          แผนงานการเกษตร 212,400.00 

          แผนงานการพาณิชย์ 350,000.00 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  

          แผนงานงบกลาง 506,520.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 13,927,400.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

          แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

งบ                    งำน 
 

งำนบริหำรทั่วไป 
 

งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร งำนบริหำรงำนคลัง รวม 

งบบุคลำกร    - -  

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 2,129,640.00 - - 2,129640.00 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,524,420.00 - 539,380.00 3,063,800.00 
งบด ำเนินกำร       

   ค่าตอบแทน 574,000.00 - 130,000.00 704,000.00 
    ค่าใช้สอย 1,117,000.00 20,000.00 60,000.00 1,197,000.00 
    ค่าวัสด ุ 320,000.00 - - 320,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค 253,000.00 - - 253,000.00 
งบลงทุน     

  ค่าครุภัณฑ์ 50,000.00 - - 50,000.00 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - -  
งบเงินอุดหนุน     
  เงินอุดหนุน - - - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
  รายจ่ายอื่น - 15,000.00 - 15,000.00 

รวม 6,968,060.00 35,000.00 729,380.00 7,732,440.00 

 



5 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

          แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

งบ                     งำน 
 

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 
 

 
รวม 

งบบุคลำกร     

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - 
งบด ำเนินกำร     
   ค่าตอบแทน - - 
    ค่าใช้สอย - - 
    ค่าวัสด ุ - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์ - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 
งบรำยจ่ำยอ่ืน   
  รายจ่ายอื่น - - 

รวม 20,000.00 20,000.00 
 



6 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

          แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

งบ                     งำน 
 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

รวม 

งบบุคลำกร     

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) - - 
งบด ำเนินกำร   
   ค่าตอบแทน - - 
  ค่าใช้สอย 55,000.00 55,000.00 
  ค่าวัสดุ - - 
  ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์ - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน   
  รายจ่ายอื่น - - 

รวม 55,000.00 55,000.00 
 



7 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

          แผนงำนกำรศึกษำ 

งบ                    งำน 
 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 

งบบุคลำกร    

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) - - - 
งบด ำเนินกำร    

  ค่าตอบแทน 5,000.00 - 5,000.00 
  ค่าใช้สอย 20,000.00 95,200.00 115,200.00 
  ค่าวัสดุ 169,340.00 - 169,340.00 
  ค่าสาธารณูปโภค    
งบลงทุน    

  ค่าครุภัณฑ์ - - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบเงินอุดหนุน    
  เงินอุดหนุน - 533,380.00 533,380.00 
งบรำยจ่ำยอ่ืน    
  รายจ่ายอื่น - - - 

รวม 194,340.00 628,580.00 822,920.00 

 



8 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

          แผนงำนสำธำรณสุข 

งบ                     งำน 
 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
 

รวม 

งบบุคลำกร   
เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) - - 
งบด ำเนินกำร   
  ค่าตอบแทน - - 
  ค่าใช้สอย 100,000.00 100,000.00 
  ค่าวัสดุ - - 
  ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์ - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน 80,000.00 80,000.00 

งบรำยจ่ำยอ่ืน   
  รายจ่ายอื่น   

รวม 180,000.00 180,000.00 

 



9 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

          แผนงำนเคหะและชุมชน 

งบ                     งำน 
 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 

งบบุคลำกร    

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 465,120.00 - 465,120.00 
งบด ำเนินกำร    

  ค่าตอบแทน 146,000.00 - 146,000.00 
  ค่าใช้สอย 50,000.00 360,000 410,000.00 
  ค่าวัสดุ 120,000.00 - 120,000.00 
  ค่าสาธารณูปโภค    
งบลงทุน    

  ค่าครุภัณฑ์ 20,000.00 - 20,000.00 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000.00 - 100,000.00 
งบเงินอุดหนุน    

  เงินอุดหนุน - - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน    
  รายจ่ายอื่น - - - 

รวม 901,120.00 360,000.00 1,261,120.00 

 



10 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

          
          แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

งบ                     งำน 
 

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 
 

รวม 

งบบุคลำกร   

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) - - 
งบด ำเนินกำร   
  ค่าตอบแทน -* - 
  ค่าใช้สอย 20,000.00 20,000.00 
  ค่าวัสดุ - - 
  ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน 208,000.00 208,000.00 
งบรำยจ่ำยอ่ืน   
  รายจ่ายอื่น   

รวม 228,000.00 228,000.00 

 
 
 



11 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

          
          แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

งบ                     งำน 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ

วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
งำนกีฬำและนันทนำกำร 

งำนศำสนำและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบบุคลำกร     

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) - - - - 
งบด ำเนินกำร     

  ค่าตอบแทน -    
  ค่าใช้สอย 150,000.00 100,000.00 130,000.00 380,000.00 
  ค่าวัสดุ - 30,000.00 - 30,000.00 
  ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน  - - - 
  ค่าครุภัณฑ์ - - - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
  เงินอุดหนุน 50,000.00 - - 50,000.00 
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
  รายจ่ายอื่น -    

รวม 200,000.00 130,000.00 130,000.00 460,000.00 

 



12 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

 
          แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

งบ                     งำน 
 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

รวม 

งบบุคลำกร   

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) - - 
งบด ำเนินกำร   
  ค่าตอบแทน - - 
  ค่าใช้สอย - - 
  ค่าวัสดุ - - 
  ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์ - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,099,000.00 2,099,000.00 
งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน   
  รายจ่ายอื่น - - 

รวม 2,099,000.00 2,099,000.00 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

 
          แผนงำนกำรเกษตร 

งบ                     งำน 
 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
 

รวม 

งบบุคลำกร   

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) - - 
งบด ำเนินกำร   
  ค่าตอบแทน - - 
  ค่าใช้สอย 212,400.00 212,400.00 
  ค่าวัสดุ - - 
  ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์ - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน   
  รายจ่ายอื่น - - 

รวม 212,400.00 212,400.00 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

 
          แผนงำนกำรพำณิชย์ 

งบ                     งำน 
 

งำนกิจกำรประปำ 
 

รวม 

งบบุคลำกร   

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) - - 
งบด ำเนินกำร   
  ค่าตอบแทน - - 
  ค่าใช้สอย - - 
  ค่าวัสดุ - - 
  ค่าสาธารณูปโภค 350,000.00 350,000.00 
งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์ - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน   
  รายจ่ายอื่น - - 

รวม 350,000.00 350,000.00 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 

อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

          แผนงำนงบกลำง 

งบ                     งำน 

 
งบกลำง 

 
รวม 

งบกลำง   

เงินสมทบกองทุนปะกันสังคม 100,800.00 100,800.00 

เบี้ยยังชีพคนชรา 28,000.00 28,000.00 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 12,000.00 12,000.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 60,000.00 
ส ารองจ่าย 46,446.00 46,446.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 160,000.00 160,000.00 
บ าเหน็จบ านาญ 99,274.00 99,274.00 

รวม 506,520.00 506,520.00 
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16 
ข้อบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ 2557 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

........................................... 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ
งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แควอ้อม และโดยอนุมัติของ
นายอ าเภออัมพวา ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นต าบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 13,927,400 บาท โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร  และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  เปน็
จ านวนเงินท้ังสิ้น  13,927,400.-บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  
          แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7,732,440.00 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 55,000.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
          แผนงานการศึกษา 822,920.00 
          แผนงานสาธารณสุข 180,000.00 
          แผนงานเคหะและชุมชน 1,261,120.00 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 228,000.00 
          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 460,000.00 
         แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 20,000.00 
         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,099,000.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
          แผนงานการเกษตร 212,400.00 
          แผนงานกาพาณิชย ์ 350,000.00 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น  
          แผนงานงบกลาง 506,520.00 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 13,927,400.00 
ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  ให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มหีน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี ้

ประกาศ ณ วันท่ี                     
 (ลงนาม).....................................................................                   

         (นางนาฏยา  เกตุแก้วเกี้ยง) 
                                                              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ปฏิบัตหิน้าท่ี 
      อนุมัติ                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
     (ลงนาม).................................................................... 
                 (นางสาววรรณา  ก าเหนิดงาม) 
                       นายอ าเภออัมพวา                             
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2557 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 

อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 
 

 
หมวด 

รำยรับจริง 
ปี  2555 

ประมำณกำร 
ปี  2556 

ประมำณกำร 
ปี  2557 

หมวดภำษีอำกร    
  ภาษีบ ารุงท้องที่ 35,567.07 35,000 35,000 
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 47,320 50,000 70,000 
  ภาษีป้าย 2,752 5,000 10,000 

รวมหมวดภำษีอำกร 85,639.07 90,000 115,000 
หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และใบอนุญำต    
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 40 - 100 
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 158 1,000 1,000 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,200 1,000 1,000 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา - 100 100 
  ค่าใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร - 100 100 
  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 330 100 100 
                            รวมหมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และใบอนุญำต 25,617 2,300 2,400 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน    
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 81,775.99 67,000 80,000 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 81,775.99 67,000 80,000 
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หมวด 
รับจริง 

ปี  2555 
ประมำณกำร 

ปี  2556 
ประมำณกำร 

ปี  2557 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์    
  ค่าน้ าประปา 346,860 300,000 340,000 

รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 346,860 300,000 340,000 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด    
  ค่าขายแบบแปลน - 4,000 10,000 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 8,610 1,000 1,000 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 8,610 1,000 1,000 
หมวดภำษีจัดสรร    
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  1  ใน  9 922,502.13 800,000 920,000 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม  พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 5,196,473.35 4,600,000 7,000,000 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 31,909.86 25,000 31,000 
  ภาษีสุรา 390,829.13 360,000 390,000 
  ภาษีสรรพสามิต 702,323.12 600,000 710,000 
  ค่าภาคหลวงแร่ 10,046.39 10,000 10,000 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 28,571.92 20,000 28,000 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 295,411 250,000 290,000 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 7,578,065.90 6,665,000 9,379,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
  เงินอุดหนุนทั่วไป 3,387,570 4,300,000 4,000,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,387,570 4,300,000 4,000,000 
รวมทุกหมวด 11,514,137.96 11,429,300 13,927,400 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2557 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 

อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น     13,927,400.00      บำท    แยกเป็น 

 

1.หมวดภำษีอำกร  (411000)      รวม  115,000.00    บำท   แยก
เป็น 
 1.1 ภาษีบ ารุงท้องที่  (411002)    จ านวน              35,000.00    บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี 
 1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (411001)   จ านวน     70,000.00    บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี 
 1.3 ภาษีป้าย  (411003)     จ านวน     10,000.00    บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี 
 

2.หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต  (41200)  รวม 2,400.00   บำท  แยกเป็น 
 2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  (412106) จ านวน       100.00      บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว 
 2.2 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  (412307) จ านวน     1,000.00      บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว 
 2.3 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  (412202) จ านวน     1,000.00      บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว 
 2.4 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา  (412103) จ านวน       100.00      บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว 
 2.5 ค่าใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร  (412399)   จ านวน       100.00      บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว 
 2.6 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  (412199)    จ านวน                 100.00       บาท  
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว 
 

3.หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน  (413000)    รวม  80,000.00    บำท   แยกเป็น 
 3.1 ดอกเบี้ย  (413003)     จ านวน     80,000.00    บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมา 
 

4.หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  (414000) รวม 340,000.00    บำท   แยกเป็น 
 4.1 ค่าน้ าประปา   (414006)    จ านวน             340,000.00     บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว 
 

5.หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด  (415000)    รวม    11,000.00    บำท   แยกเป็น 
 5.1 ค่าขายแบบแปลนโครงการ  (415004)   จ านวน              10,000.00     บาท 
คาดว่าจะมีผู้มาซื้อแบบแปลนมากขึ้นกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว 
 5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ (415999)   จ านวน                1,000.00     บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว 
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รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หมวดภำษีจัดสรร  (421000)     รวม     9,379,000   บำท   แยกเป็น 
 5.1 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9  (421004)   จ านวน   920,000.00    บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 
 5.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  (421002) จ านวน          7,000,000.00    บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 
 5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  (421005)    จ านวน              31,000.00    บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 
 5.4 ภาษีสุรา  (421006)     จ านวน            390,000.00    บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 
 5.5 ภาษีสรรพสามิต  (421007)    จ านวน            710,000.00    บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 
 5.6ค่าภาคหลวงแร่  (421012)    จ านวน              10,000.00    บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 
 5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  (421013)   จ านวน     28,000.00   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 
 5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  (421015)จ านวน  290,000.00    บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา  
 
 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (430000)    รวม        4,000,000.00    บำท 
          เงินอุดหนุนทั่วไป   (431000)       จ านวน              4,000,000.00            บาท 

ประมาณการรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า              
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รำยงำนประมำณกำรจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2557 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 

อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

 
แผนงำน 

จ่ำยจริง 
ปี  2555 

ประมำณกำร 
ปี  2556 

ประมำณกำร 
ปี  2557 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 6,569,286.10 6,934,000 7,732,440 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000 35,000 55,000 
แผนงานการศึกษา 343,080 698,740 822,920 
แผนงานสาธารณสุข 200,000 253,000 180,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 1,593,306 1,493,980 1,261,120 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000 50,000 228,000 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 87,675 556,400 460,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000 120,000 20,000 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 2,099,000 
แผนงานการเกษตร 241,940 92,400 212,400 
แผนงานการพาณิชย์ 898,463.40 540,000 350,000 
แผนงานงบกลาง 318,289 655,780 506,520 

รวม 10,352,039.50 11,429,300 13,927,400 
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รำยงำนประมำณกำรจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2557 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 

อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

 
งบ 

จ่ำยจริง 
ปี  2555 

ประมำณกำร 
ปี  2556 

ประมำณกำร 
ปี  2557 

งบกลาง 366,010 655,780 506,520 
งบบุคลากร 4,479,996 5,172,380 5,658,560 
งบด าเนินการ 3,536,154.50 4,374,040 4,586,940 
งบลงทุน 1,261,800 1,873,200 2,269,000 
งบเงินอุดหนุน 695,800 1,036,600 891,380 
งบรายจ่ายอื่น 12,279 20,500 15,000 

รวมรำยจ่ำย 9,656,239.50 13,132,500 13,927,400 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2557 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 

อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป     รวม         7,732,440  บำท 
งำนบริหำรทั่วไป       รวม     6,968,000  บำท 
งบบุคลำกร       รวม         4,654,060  บำท 
หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ำยกำรเมือง)     รวม         2,129,640  บำท 
ประเภท  เงินเดือนนายก/รองนายก    จ ำนวน        495,840  บำท 
ประเภท  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง    จ ำนวน          38,400  บำท 
ประเภท  เงินค่าตอบแทนพิเศษ     จ ำนวน          38,400  บำท 
ประเภท  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ    จ ำนวน          82,560  บำท 
ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน      1,474,400  บำท 
หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)     รวม          2,524,420  บำท 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จ ำนวน      1,161,360  บำท 
ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน    จ ำนวน         221,200  บำท 
ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     จ ำนวน         109,200  บำท 
ประเภท  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า     จ ำนวน         103,320  บำท 
ประเภท  เงินเพ่ิมต่างของลูกจ้างประจ า    จ ำนวน          18,000  บำท 
ประเภท  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ ำนวน         569,100  บำท 
ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง    จ ำนวน         342,240  บำท 
 
งบด ำเนินกำร       รวม          2,264,000  บำท 
หมวด  ค่ำตอบแทน      รวม         574,000  บำท 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. จ ำนวน         130,000  บำท 
ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ ำนวน           30,000  บำท 
ประเภท  ค่าเช่าบ้าน      จ ำนวน         159,000  บำท 
ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ ำนวน            5,000  บำท 
ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    จ ำนวน         250,000  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม          1,117,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ    จ ำนวน         200,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ ำนวน           25,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน         872,000  บำท 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จ ำนวน           20,000  บำท 
หมวด  ค่ำวัสดุ       รวม         320,000  บำท 
ประเภท  วัสดุส านักงาน      จ ำนวน         100,000  บำท 
ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จ ำนวน           50,000  บำท 
ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว     จ ำนวน           20,000  บำท 
ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ ำนวน           20,000  บำท 



24 
ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ ำนวน           60,000  บำท 
ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ ำนวน           10,000  บำท 
ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์     จ ำนวน           50,000  บำท 
ประเภท  วัสดุอื่นๆ      จ ำนวน           10,000  บำท 
หมวด  ค่ำสำธำรณูปโภค      รวม         253,000  บำท 
ประเภท  ค่าไฟฟ้า      จ ำนวน          200,000  บำท 
ประเภท  ค่าโทรศัพท์      จ ำนวน           20,000  บำท 
ประเภท  ค่าไปรษณีย์      จ ำนวน             3,000  บำท 
ประเภท  ค่าบริการทางด้านคมนาคม    จ ำนวน           30,000  บำท 
 
งบลงทุน       รวม  50,000  บำท 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์      รวม  50,000  บำท 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   จ ำนวน  50,000  บำท 
งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร     รวม  20,000  บำท 
งบด ำเนินกำร       รวม  20,000  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม  20,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน  20,000  บำท 
 
งบรำยจ่ำยอ่ืน       รวม  15,000  บำท 
หมวด  รำยจ่ำยอ่ืน      รวม  15,000  บำท 
ประเภท  ค่าจ้างที่ปรึกษา      จ ำนวน  15,000  บำท 
 
งำนบริหำรงำนคลัง      รวม         729,380  บำท 
งบบุคลำกร       รวม             539,380  บำท 
หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)     รวม             539,380  บำท 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จ ำนวน         347,460  บำท 
ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน    จ ำนวน           40,000  บำท 
ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     จ ำนวน           42,000  บำท 
ประเภท  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ ำนวน          91,920  บำท 
ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง    จ ำนวน          18,000  บำท 
 
งบด ำเนินกำร       รวม             190,000  บำท 
หมวด  ค่ำตอบแทน      รวม         130,000  บำท 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. จ ำนวน           50,000  บำท 
ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ ำนวน           15,000  บำท 
ประเภท  ค่าเช่าบ้าน      จ ำนวน           10,000  บำท 
ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ ำนวน             5,000  บำท 
ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    จ ำนวน           50,000  บำท 
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หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม           60,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ    จ ำนวน           20,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน          40,000  บำท 

 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน    รวม  55,000  บำท 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม  55,000  บำท 
งบด ำเนินกำร       รวม  55,000  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม           55,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน          55,000  บำท 
 
แผนงำนกำรศึกษำ      รวม             194,340  บำท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ    รวม             194,340  บำท 
งบด ำเนินกำร       รวม             194,340  บำท 
หมวด  ค่ำตอบแทน      รวม            5,000  บำท 
ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ ำนวน            5,000  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม           20,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ    จ ำนวน          10,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ ำนวน              5,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน             5,000  บำท 
หมวด  ค่ำวัสดุ       รวม         169,340  บำท 
ประเภท  วัสดุส านักงาน      จ ำนวน             5,000  บำท 
ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว     จ ำนวน             5,000  บำท 
ประเภท  ค่าอาหารเสริม  (นม)     จ ำนวน          144,340  บำท 
ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์     จ ำนวน             5,000  บำท 
ประเภท  วัสดุการศึกษา      จ ำนวน           10,000  บำท 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ    รวม             628,580  บำท 
งบด ำเนินกำร       รวม  95,200  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม  95,200  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน           95,200  บำท 
 
งบเงินอุดหนุน       รวม             533,380  บำท 
หมวด  เงินอุดหนุน      รวม         533,380  บำท 
ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ ำนวน          533,380  บำท 
 
แผนงำนสำธำรณสุข      รวม             180,000  บำท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข    รวม             180,000  บำท 
งบด ำเนินกำร       รวม             100,000  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม             100,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน          100,000  บำท 
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งบเงินอุดหนุน       รวม        80,000  บำท 
หมวด  เงินอุดหนุน      รวม  80,000  บำท 
ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  จ ำนวน  80,000  บำท 
 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์      รวม  20,000  บำท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์    รวม  20,000  บำท 
งบเงินอุดหนุน       รวม  20,000  บำท 
หมวด  เงินอุดหนุน      รวม  20,000  บำท 
ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  จ ำนวน  20,000  บำท 

 
แผนงำนเคหะและชุมชน      รวม             901,120  บำท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมชน    รวม             901,120  บำท 
งบบุคลำกร       รวม             465,120  บำท 
หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)     รวม             465,120  บำท 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จ ำนวน         405,120  บำท 
ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน    จ ำนวน           18,000  บำท 
ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     จ ำนวน           42,000  บำท 
 
งบด ำเนินกำร       รวม             316,000  บำท 
หมวด  ค่ำตอบแทน      รวม         146,000  บำท 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. จ ำนวน           50,000  บำท 
ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ ำนวน             5,000  บำท 
ประเภท  ค่าเช่าบ้าน      จ ำนวน           36,000  บำท 
ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ ำนวน             5,000  บำท 
ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    จ ำนวน           50,000  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม           50,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ    จ ำนวน           20,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน          30,000  บำท 
หมวด  ค่ำวัสดุ       รวม             120,000  บำท 
ประเภท  วัสดุก่อสร้าง      จ ำนวน  50,000  บำท 
ประเภท  วัสดุการเกษตร      จ ำนวน  20,000  บำท 
ประเภท  วัสดุอื่น      จ ำนวน  50,000  บำท 
 
งบลงทุน       รวม             120,000  บำท 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์      รวม  20,000  บำท 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   จ ำนวน  20,000  บำท 
หมวด  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง     รวม             100,000  บำท 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ ำนวน         100,000  บำท 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม             360,000  บำท 
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งบด ำเนินกำร       รวม             360,000  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม             360,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ    จ ำนวน         360,000  บำท 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน    รวม             228,000  บำท 
งบด ำเนินกำร       รวม           20,000  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม  20,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน          20,000  บำท 
 
งบเงินอุดหนุน       รวม         208,000  บำท 
หมวด  เงินอุดหนุน      รวม         208,000  บำท 
ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  จ ำนวน         208,000  บำท 

 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร   รวม            200,000  บำท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  รวม            150,000  บำท 
งบด ำเนินกำร       รวม            150,000  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม        150,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน         150,000  บำท 
 
งบเงินอุดหนุน       รวม         50,000  บำท 
หมวด  เงินอุดหนุน      รวม          50,000  บำท 
ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ ำนวน  50,000  บำท 
 
งำนกีฬำและนันทนำกำร      รวม             130,000  บำท 
งบด ำเนินกำร       รวม             130,000  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม         100,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน         100,000  บำท 
หมวด  ค่ำวัสดุ       รวม              30,000  บำท 
ประเภท  วัสดุกีฬา      จ ำนวน  30,000  บำท 
 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น     รวม             130,000  บำท 
งบด ำเนินกำร       รวม             130,000  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม         130,000  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน         130,000  บำท 
 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ    รวม          2,099,000  บำท 
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     รวม          2,099,000  บำท 
งบลงทุน       รวม          2,099,000  บำท 
หมวด  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง     รวม          2,099,000  บำท 
ประเภท  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     จ ำนวน      2,099,000  บำท 
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แผนงำนกำรเกษตร      รวม             212,400  บำท 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร      รวม             212,400  บำท 
งบด ำเนินกำร       รวม             212,400  บำท 
หมวด  ค่ำใช้สอย      รวม         212,400  บำท 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ ำนวน         212,400  บำท 
 
แผนงำนกำรพำณิชย์      รวม             350,000  บำท 
งำนกิจกรำประปำ      รวม         350,000  บำท 
งบด ำเนินกำร       รวม             350,000  บำท 
หมวด  ค่ำสำธำรณูปโภค        รวม             350,000  บำท 
ประเภท  ค่าไฟฟ้า      จ ำนวน         350,000  บำท 
 
แผนงำนงบกลำง      รวม             506,520  บำท 
งบกลำง        รวม             506,520  บำท 
หมวด  งบกลำง       รวม             506,520  บำท 
ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จ ำนวน         100,800  บำท 
ประเภท  เบี้ยยังชีพคนชรา     จ ำนวน  28,000  บำท 
ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้พิการ     จ ำนวน  12,000  บำท 
ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จ ำนวน  60,000  บำท 
ประเภท  ส ารองจ่าย      จ ำนวน  46,446  บำท 
ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ ำนวน          160,000  บำท 
ประเภท  บ าเหน็จบ านาญ     จ ำนวน  99,274  บำท 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 

อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  13,927,400.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
    

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) 
 

งำนบริหำรทั่วไป (00111)      รวม   6,968,060  บำท
 งบบุคลำกร  (520000)      รวม   4,654,060  บำท 
 เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)  (521000)    รวม   2,129,640  บำท 

เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)    จ ำนวน    495,840  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่นายก อบต. จ านวน 1  คน และรองนายกอบต. จ านวน 2 คน  
จ านวน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
  

 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (210200)  จ ำนวน      38,400 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่นายก อบต. จ านวน  1  คน และ
รองนายก อบต.  จ านวน 2 คน  จ านวน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)   จ ำนวน      38,400 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร  ได้แก่นายก อบต.  จ านวน  1  คน  และรอง
นายก อบต.  จ านวน 2 คน  จ านวน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต. (210400)  จ ำนวน      82,560 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.  จ านวน  1  คน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. (210600)   จ ำนวน  1,474,440   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา 14 คน  ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา  1  คน 

เลขานุการสภา 1 คน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  (522000)    รวม   2,524,420 บำท 
 เงินเดือนพนักงาน  (220100)     จ ำนวน 1,161,360 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
จ านวน  6  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน (220200)             จ ำนวน   221,200  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนต าบล เช่นเป็นค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งนัก 

บริหารงาน อบต. ระดับ  8  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่  กพ.รับรอง  เป็นต้น  จ านวน  6  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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เงินประจ าต าแหน่ง (220300)     จ ำนวน   109,200  บำท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่ก าหนด  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (220400)     จ ำนวน   103,320  บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี  จ านวน  1  อัตรา  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

เงินเพ่ิมต่างๆของลูกจ้างประจ า (220500)    จ ำนวน     18,000  บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของลูกจ้างประจ า เช่นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)     จ ำนวน   569,100   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  7  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
 

 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)    จ ำนวน   342,240   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  เช่น  เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

   งบด ำเนินกำร (530000)      รวม   2,264,000    บำท 
 ค่ำตอบแทน (531000)      รวม    574,000   บำท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จ ำนวน    130,000   บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสร้าง ,ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., 
อสม.,อช.,รศทป.,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก  อบต.ให้
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษฯ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  จ ำนวน    30,000   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง 

ที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท าการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ค่าเช่าบ้าน (310400)      จ ำนวน   159,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)    จ ำนวน      5,000    บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  ซึ่งมีสิทธิ 

เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)    จ ำนวน  250,000 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  ซึ่งมี 

สิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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 ค่ำใช้สอย (532000)      รวม    1,117,000   บำท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)             จ ำนวน   200,000   บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้า 
ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ,ค่าวางท่อประปา
ภายนอกสถานที่ราชการ  เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ิมเติม ค่าจัดท าป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคล 
จัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซต์  ค่ารับหนังสือพิมพ์  และวารสารต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เป็นต้น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)  จ ำนวน     25,000  บำท  แยกเป็น 
  

1. ประเภทค่ารับรอง  จ านวน 20,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างพ้อมเครื่องดื่ม   
ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน  
หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2.  ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง  จ านวน  5,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
 

 1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ ำนวน  30,000    บำท  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก   

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้าง  คระผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  อปพร.  อสม. อช. รศทป.  ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

  2.  โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ  อบต.  จ ำนวน    400,000    บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า   

พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ตามหลักสูตรต่างๆที่  อบต.จัดเอง  หรือจัดโดยหน่วยงานอื่นตามความ
เหมาะสมฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  61) 

 

  3.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    จ ำนวน    400,000   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ตามทีค่ณะกรรมการ 

การเลือกตั้งก าหนด   (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้
เลือกตั้งใหม)่  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ตามหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ด่วน  ที่  มท  0890.4/ว  
1932  ลว.  16  มิ.ย.  53  และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้าที่ 59) 
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4.  ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี     จ ำนวน    20,000   บำท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี  และงานพิธีการต่างๆ  ได้แก่ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  พวงหรดี  
และพวงมาลาในวันส าคัญต่างๆ  ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หน้าที่  62) 
 

  5.  โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับ
อ าเภอ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557     จ ำนวน    22,000    บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ระดับอ าเภอ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้าที่  
59) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)                        จ ำนวน  20,000     บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

 

ค่ำวัสดุ  (533000)      รวม  320,000   บำท 
 วัสดุส านักงาน  (330100)      จ ำนวน  100,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่นกระดาษ  หมึก  ดินสอ 
ปากกา  ไม้บรรทัด   ยางลบ  กาว  แฟ้ม  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปร
สภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)     จ ำนวน    50,000   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่นหลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ฯลฯ  ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)     จ ำนวน   20,000   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่นแปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  แก้ว
น้ า  จานรอง  กระจกเงา  น้ าดื่ม  ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)             จ ำนวน    20,000   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่  สายไมล์   

เพลา  หัวเทียน  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ ารถยนต์  ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปร
สภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-
บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   

 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)    จ ำนวน    60,000   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบนซิน  
น้ ามันเตา  น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)    จ ำนวน    10,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  
ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ฯลฯ  และวัสดุซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)     จ ำนวน    50,000    บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาโมรี่  ปริ๊นเตอร์  จอมอนิเตอร์  อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ซึ่ง
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และ
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  
เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   

 

 วัสดุอ่ืนๆ (331700)               จ ำนวน    10,000     บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย เช่น ถังขยะ ฯลฯ  เป็น
ต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 ค่ำสำธำรณูปโภค (534000)     รวม  253,000   บำท 
 ค่าไฟฟ้า (340100)      จ ำนวน  200,000   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านักงาน  และสถานที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่นค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป. 
 

 ค่าโทรศัพท ์(340300)      จ ำนวน    20,000   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่น  
ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย  ค่าภาษี  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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 ค่าไปรษณีย์ (340400)      จ ำนวน    3,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข  เช่นค่าฝากส่งไปรษณีย์  โทรเลข  ค่าไปรษรีย์  ค่าธนาณัติ  
 ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)    จ ำนวน   30,000  บำท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่นโทรภาพ  หรือโทรสาร  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุ 
ติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอ่ืนๆ  
ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งบลงทุน       รวม     50,000  บำท 
 ค่ำครุภัณฑ์ (541000)      รวม 50,000  บำท 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)   จ ำนวน  50,000    บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ที่มีวงเงิน

เกินกว่า  5,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

 งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  (00112)  รวม 20,000  บำท 
 งบด ำเนินกำร (530000)      รวม 20,000  บำท 
 ค่ำใช้สอย (532000)      รวม 20,000  บำท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล        จ ำนวน  20,000    บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล  เช่นการประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  การระดมความคิด
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  59)  
 

 งบรำยจ่ำยอ่ืน  (550000)     รวม        15,000  บำท 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา (510100 )     จ ำนวน    15,000  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการด าเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือเป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  59) 
 

งำนบริหำรงำนคลัง (00113) รวม     729,380 บำท 
         งบบุคลำกร  (520000)  รวม 539,380   บำท 
         เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) (522000)   รวม 539,380 บำท 
          เงินเดือนพนักงาน (220100)   จ ำนวน 347,460  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน  
2  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

          เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน (220200)      จ ำนวน    40,000   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนต าบล  เช่นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่ม 

ตามคุณวุฒิฯเป็นต้น  จ านวน  2  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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เงินประจ าต าแหน่ง (220300)     จ ำนวน   42,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่ก าหนด  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)     จ ำนวน    91,920   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    

 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)    จ ำนวน   18,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ  เช่น  เงนิเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ฯลฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

          งบด ำเนินกำร (530000)      รวม       190,000     บำท 
ค่ำตอบแทน (531000)      รวม   130,000   บำท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จ ำนวน     50,000 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสรา้ง ,ค่าตอบแทนการสั่งใช้  อปพร., 
อสม.,อช.,รศทป.,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก  อบต.ให้
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษฯ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  จ ำนวน    15,000 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง 

ที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท าการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ค่าเช่าบ้าน (310400)      จ ำนวน     10,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)    จ ำนวน     5,000    บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  ซึ่งมีสิทธิ 

เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)    จ ำนวน   50,000    บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  ซึ่งมี 

สิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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 ค่ำใช้สอย (532000)      รวม        60,000 บำท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)             จ ำนวน    20,000  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้า 
ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ,ค่าวางท่อประปา
ภายนอกสถานที่ราชการ  เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ิมเติม ค่าจัดท าป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคล 
จัดเก็บข้อมูล ค่าจา้งเหมาจัดท าเว็ปไซต์  ค่ารับหนังสือพิมพ์  และวารสารต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เป็นต้น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ ำนวน    30,000    บำท  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก   

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้าง  คระผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  อปพร.  อสม. อช. รศทป.  ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ ำนวน    10,000 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงิน

ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00120) 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)  รวม     55,000  บำท 
          งบด ำเนินกำร  (530000)  รวม     55,000  บำท 
          ค่ำใช้สอย 532000)  รวม     55,000  บำท 
           

           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300) 
1. โครงการอปพร.รวมใจลดอุบัติเหตุทางถนนปลอดภัย  จ ำนวน  20,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอปพร.รวมใจลดอุบัติเหตุทางถนนปลอดภัย  เช่นการตั้งด่าน

เฝ้าระวังและป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาลต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า 54) 

 

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์จัดตั้งยาเสพติดประจ าต าบลแควอ้อม  จ ำนวน   5,000  บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์ต่อสู้ยาเสพติดประจ าต าบลแควอ้อมและงานที่

เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ฯลฯ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 53) 

 

 3. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.      จ ำนวน  30,000   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม อปพร.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพของ อปพร.  และ
ประชาชนผู้สนใจ  เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 54) 
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แผนงำนกำรศึกษำ (00210) 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  (00211)   รวม 194,340  บำท 
 

          งบด ำเนินกำร (530000)  รวม    194,340 บำท 
 ค่ำตอบแทน (531000)  รวม        5,000 บำท 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  จ ำนวน    5,000   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง 

ที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท าการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

 ค่ำใช้สอย (532000)  รวม     20,000    บำท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)              จ ำนวน   10,000   บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการ 
เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ,ค่าวางท่อประปาภายนอก
สถานที่ราชการ  เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ค่า
จัดท าป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคล จัดเก็บข้อมูล 
ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซต์  ค่ารับหนังสือพิมพ์  และวารสารต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

          รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)  จ ำนวน    5,000 บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับคณะบุคคลและบุคคลที่เข้ามาตรวจงาน  นิเทศงาน  
หรือเยี่ยมชม  ทัศนศึกษา  การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300) 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ ำนวน    5,000    บำท  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก   

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้าง  คระผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  อปพร.  อสม. อช. รศทป.  ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 
 

ค่ำวัสดุ (533000)      รวม   169,340  บำท 
 

วัสดุส านักงาน  (330100)      จ ำนวน   5,000   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน  เช่นกระดาษ  หมึก   

ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด   ยางลบ  กาว  แฟ้ม  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  
5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงนิ
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)     จ ำนวน    5,000   บำท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่นแปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  แก้ว
น้ า  จานรอง  กระจกเงา  น้ าดื่ม  ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิน้เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

 อาหารเสริม (นม)   (330400)     จ ำนวน  144,340   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
พ้ืนที่  ดังนี้ 

1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบางเกาะเทพศักดิ์ 
2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่โรงเรียนวัดปากน้ า   

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว1506  ลงวันที่  26 มิถุนายน  
2556  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 65) 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)     จ ำนวน  5,000   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาโมรี่  ปริ๊นเตอร์  จอมอนิเตอร์  อุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ซึ่ง
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และ
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ติดตั้ง  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
 

 วสัดุการศึกษา  (331500)      จ ำนวน  10,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการศึกษา  เช่น  สื่อการเรียนการสอน  หนังสือต่างๆ  เครื่องเล่นต่างๆ  
ฯลฯ  เป็นต้น  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000  บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  
เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนา
สามปี หน้า 66 ) 
 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  (00212)    รวม  628,580 บำท 
          งบด ำเนินกำร (530000)      รวม      95,200 บำท 
 ค่ำใช้สอย (532000)      รวม       95,200   บำท 
           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) 
           โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  จ ำนวน   95,200 บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน  2552  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0983.3/ว 1506  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556   
 -  ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก  ให้แก่เด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบางเกาะ
เทพศักดิ์  จ านวน  17  คน  คนละ  20  บาท  จ านวน  280  วัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 65) 
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          งบเงินอุดหนุน  (560000)     รวม    533,380   บำท 
 เงินอุดหนุน (561000)      รวม    533,380   บำท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)     จ ำนวน 533,380  บำท 
  1.  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่  เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  
นักเรียน โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) จ านวน 61 คน คนละ 20 บาท  จ านวน  200 วัน  จ ำนวนเงิน  
244,000.-บำท 
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 
2556  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  65) 
  2.  อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) จ ำนวน  120,000.-บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ า  ตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา  เช่นการ
จัดสื่อการเรียนการสอน  อุปกรณ์การศึกษา  และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ตามหนังสือโรงเรยีนวัดปากน้ า  ที่  ศธ 
04151.77/29  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2556  ต้ังจา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หนา้  66) 
  3.  อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ า  (อมรวิมลจันทร์)  จ ำนวน  10,000.-บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนนุโรงเรยีนวัดปากน้ า  ตามโครงการน้ าดื่มปราศจากโรค  ในการจัดหาน้ าดื่ม
สะอาดให้แก่เด็กนักเรียน  ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ า  ที่  ศธ 04151.77/29  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2556    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หนา้  66) 
  4.  อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ า  (อมรวิมลจันทร์)  จ ำนวน  50,000.-บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ า  ตามโครงการทอ่งโลกกว้างสานสัมพันธ์  ตามหนังสือ
โรงเรียนวัดปากน้ า  ที ่ ศธ 04151.77/29  ลงวนัที่  25  กรกฎาคม  2556   ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  66) 

5. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ า  (อมรวิมลจนัทร์)  จ ำนวน  40,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ า  ตามโครงการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย   

ตามหนังสือโรงเรยีนวดัปากน้ า  ที่  ศธ 04151.77/29  ลงวนัที่  25  กรกฎาคม  2556  ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามป ี หน้า  66) 

6. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ า  (อมรวิมลจนัทร์)  จ ำนวน  48,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ า  ตามโครงการสอนภาษาจีนกลางในสถานศึกษา  ตาม 

หนังสือโรงเรียนวัดปากน้ า  ที่  ศธ 04151.77/29  ลงวันที ่ 25  กรกฎาคม  2556   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามป ี หน้า  67) 

7. อุดหนุน  กศน.ต าบลแควอ้อม  จ ำนวน  21,380.-บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  กศน.ต าบลแควอ้อม  ตามโครงการสนับสนนุการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
กศน.ต าบลแควอ้อม  ตามหนังสือ  กศน.อ าเภออัมพวา  ที่  ศธ  0210.7503/1066  ลงวันที ่ 24  กรกฎาคม  2556  (จะ
ด าเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ปกครองสว่นท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นที่
เรียบร้อยแลว้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  67) 
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แผนงำนสำธำรณสุข  (00220) 

 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข  (00221)    รวม 180,000 บำท
       

 งบด ำเนนิกำร (530000)      รวม 100,000 บำท 
 

 ค่ำใช้สอย (532000)      รวม 100,000 บำท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) 
 

  1.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลายโรคไข้เลอืดออก จ ำนวน  50,000  บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย  ตั้งจา่ยจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หนา้  52) 
 

  2.  โครงการคุมก าเนิด- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   จ ำนวน  50,000  บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุมก าเนิด – ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  52) 
 งบเงินอุดหนุน  (560000)      รวม 80,000  บำท 
 เงินอุดหนุน  (561000)      รวม 80,000  บำท 
 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์(610400)   จ ำนวน  80,000  บำท 
  เพ่ืออุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมวลชน  ตามโครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน  ปี 2557  จ านวน 8 หมู่บ้าน  
หมู่บ้านละ 10,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  56)  
 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์  (00230) 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  (00231)    รวม    20,000    บำท 
งบเงินอุดหนุน  (560000)       รวม    20,000    บำท 
 เงินอุดหนุน (561000)      รวม    20,000    บำท 
 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์  (610400)   จ ำนวน  20,000    บำท 
  1.  อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  จ ำนวน  20,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  ตามโครงการอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนกิจการของ
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  ในการปฏิบัติภารกิจ การบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุขให้กับประชาชน  ตามหนังสือ  อ าเภออัมพวา  
ที่  สส  0023.8/ว2542  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2556  (จะด าเนินการเมื่อได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  (ตามแผนพัฒนาสามป ี หน้า  55) 
 

แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240) 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)    รวม 901,120      บำท 
งบบุคลำกร  (520000)  รวม 465,120   บำท 
         เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) (522000)   รวม 465,120   บำท 
          เงินเดือนพนักงาน (220100)  จ ำนวน 405,120   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน  
2  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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          เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน (220200)      จ ำนวน  18,000   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนต าบล  เช่นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  เงินเพ่ิม 

ตามคุณวุฒิฯเป็นต้น  จ านวน  2  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

เงินประจ าต าแหน่ง (220300)     จ ำนวน  42,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่ก าหนด  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  

          งบด ำเนินกำร  (530000)     รวม       316,000     บำท 
ค่ำตอบแทน (531000)      รวม   146,000     บำท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100) จ ำนวน     50,000    บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสร้าง ,ค่าตอบแทนการสั่งใช้  อป
พร., อสม.,อช.,รศทป.,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก  อบต.
ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษฯ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  จ ำนวน    5,000   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง 

ที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท าการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

ค่าเช่าบ้าน (310400)      จ ำนวน    36,000   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)    จ ำนวน     5,000    บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  ซึ่งมีสิทธิ 

เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)    จ ำนวน   50,000    บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  ซึ่งมี 

สิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

 ค่ำใช้สอย (532000)      รวม        50,000   บำท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)             จ ำนวน     20,000   บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้า 
ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ,ค่าวางท่อประปา
ภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ิมเติม  ค่าจัดท าป้ายประกาศ  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ค่าธรรมเนียม  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบุคคล  
จัดเก็บข้อมูล  ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซต์  ค่ารับหนังสือพิมพ์  และวารสารต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เป็น
ต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ ำนวน    20,000    บำท  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก   

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้าง  คระผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  อปพร.  อสม. อช. รศทป.  ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ ำนวน   10,000 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงิน

ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 ค่ำวัสดุ (533000)      รวม   120,000   บำท 

วัสดุก่อสร้าง (330600)      จ ำนวน 50,000  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ปูนซีเมนต์  จอบ  เสียม  ขวาน เลื่อย  
ไม้  สี  ตะปู  เหล็กเส้น  ยางมะตอย  และวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 วัสดุการเกษตร (331000)      จ ำนวน 20,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่  ปุ๋ย กรรไกรตัดหญ้า บุ้งกี๋ สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช  และอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 วัสดุอื่น (331700)      จ ำนวน 50,000  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่ายและวัสดุอื่นที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการประปา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงายเคหะและชุมชน 
 งบลงทุน       รวม   120,000  บำท 
 ค่ำครุภัณฑ์ (541000)      รวม     20,000  บำท 
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)  จ ำนวน 20,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 ค่ำมี่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (542000)    รวม 100,000   บำท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (421000) 
  1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ ำนวน 100,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่
มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท  เช่น  การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. /ถนนลาดยาง / ถนนลูกรัง  และระบบ
ประปาที่เป็นทรัพย์สินของ  ทต. ทดสอบ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)    รวม 360,000   บำท 
 งบด ำเนินกำร (530000)      รวม 360,000   บำท 
 ค่ำใช้สอย  (532000)      รวม 360,000   บำท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)    จ ำนวน 360,000   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  58) 
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 

 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข็มแข็งชุมชน  (00252)   รวม   228,000 บำท 

งบด ำเนินกำร (530000)      รวม 20,000 บำท 
ค่ำใช้สอย (532000)      รวม 20,000 บำท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) 
 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนรวมของประชาชนภายใต้หลักธรร

มาภิบาล        จ ำนวน 20,000 บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนรวมของ

ประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หน้า  59) 

งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม 208,000 บำท 
เงินอุดหนุน (561000)      รวม 208,000 บำท 
กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)    จ ำนวน 208,000 บำท 

1. อุดหนุนกลุ่มแควอ้อมสามัคคีพัฒนา  จ ำนวน  20,000  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มแควอ้อมสามัคคีพัฒนาตามโครงการรวมใจพัฒนาแควอ้อมน่าอยู่(จะ

ด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดแล้ว)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี  
หน้า58)  

2. อุดหนุนกลุ่มเย็บกระทงใบตองแห้ง  หมู่ที่ 2 จ ำนวน  30,000  บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มเย็บกระทงใบตองแห้ง  หมู่ที่ 2  (จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  51) 
  3.  อุดหนุนกลุ่มเย็บกระทงใบตองแห้ง  หมู่ที่ 6 จ ำนวน  30,000  บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มเย็บกระทงใบตองแห้ง  หมู่ที่ 6  (จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  51) 

4.  อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา  จ ำนวน  90,000  บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ผู้สูงอายุปี  2557  (จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  
(ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  55) 

5. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา  จ ำนวน  38,000  บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ต าบลแควอ้อม  ปี  2557  (จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  55) 
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  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  (00260) 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00261) รวม  200,000 บำท 
 งบด ำเนินกำร (530000)      รวม  150,000   บำท 
 ค่ำใช้สอย (532000)      รวม  150,000   บำท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) 
 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช  จ ำนวน 100,000  บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  62) 
 2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี  จ ำนวน   50,000  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  62) 
 งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม 50,000 บำท 
 เงินอุดหนุน (561000)      รวม 50,000 บำท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)     จ ำนวน 50,000 บำท 
  1. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2557  เพ่ือด าเนินงานของมูลนิธิพระบรมราชา
นุสรณ์  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์และอุทยานพระราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  (อุทยาน ร.2)  โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด
สมุทรสงคราม  จ านวน  50,000  บาท  ตามหนังสือ  อ าเภออัมพวา  ด่วนที่สุด  ที่ สส 0023.8/ว 2632   
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2556  (จะด าเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเปน็ที่เรียบร้อยแลว้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  62) 
 

งำนกีฬำและนนัทนำกำร (00262)      รวม   130,000 บำท 
 งบด ำเนนิกำร  (530000)      รวม   130,000 บำท 
 ค่ำใช้สอย (532000)      รวม   100,000 บำท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) 
  1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล   จ ำนวน 30,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หนา้  67)   
  2. โครงการจัดสง่นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา   จ ำนวน 30,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขนักีฬา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หนา้  67) 
  3. โครงการวนัเด็กแห่งชาต ิ    จ ำนวน 40,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของงานวนัเดก็
แห่งชาต ิ และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในต าบล  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หนา้  66) 
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 ค่ำวัสดุ (533000)       รวม 30,000 บำท 
 วัสดุกีฬา  (331300)       จ ำนวน 30,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุกีฬาประจ าหมู่บ้านและศูนย์กีฬาต าบล  เชน่  ลูกฟุตบอล  วอลเล่ย ์บอล  
ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอ่มสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิง่ของที่มีลักษณะคงทนถาวร
และราคาต่อหนว่ยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เชน่  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ติดตั้ง  เปน็ต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามป ี หน้า  
62) 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)     รวม   130,000 บำท 
 งบด ำเนนิกำร  (530000)      รวม   130,000 บำท 
 ค่ำใช้สอย (532000)      รวม   130,000 บำท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) 
  1. โครงการวนัเข้าพรรษา     จ ำนวน 30,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเข้าพรรษา ประจ าปี  2557  ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หนา้  62) 
  2. โครงการจัดงานวนัสงกรานต ์   จ ำนวน 100,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสงกรานต ์ ประจ าปี  2557  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หนา้  62) 
 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) 
งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้งพื้นฐำน  (00312)     รวม  2,099,000   บำท 
 งบลงทุน        รวม   2,099,000  บำท 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)     รวม   2,099,000  บำท 
  1.  โครงการขุดลอกคลองล าปะโดง  ศาลา  ม.3  คลองแควอ้อม จ ำนวน   47,000   บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองล าปะโดง  ศาลา  ม.3 -คลองแควอ้อม  ต าบลแควอ้อม  ระยะทาง
ประมาณ  270  เมตร  ตามแบบ  อบต.แควอ้อม  เลขที่  13/2556  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หนา้  57) 
  2.  โครงการขุดลอกล าปะโดง  คลองบางเชิงกราน-คลองแควอ้อม  ม.  3  จ ำนวน 34,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าปะโดง  คลองบางเชิงกราน-คลองแควอ้อม  ม.3  ต าบลแคอ้อม  ระยะทาง
ประมาณ  200  เมตร  ตามแบบ  อบต.แควอ้อม  เลขที่  12/2556  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หนา้  57) 
  3.  โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า  คสล.ยกสงู  เลียบคลองยายช ู ม.6    จ ำนวน  909,000  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้า  คสล.ยกสูง  เลียบคลองยายชู  ม.6  ต าบลแควอ้อม   
ระยะทาง  200  เมตร ตามแบบ  อบต.แควอ้อม  เลขท่ี  15/2556  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หนา้  59) 
  4.  โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า  คสล.ยกสูง  ข้างสะพานข้ามคลองแควอ้อม  ม.6  จ ำนวน  98,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้า  คสล.ยกสูง  ข้างสะพานข้ามคลองแควอ้อม  ม.6  ต าบลแควอ้อม  
ระยะทาง  18  เมตร  ตามแบบ  อบต.แควอ้อม  เลขท่ี  16/2556  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หนา้  58) 
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  5.  โครงการวางแผ่นพ้ืนส าเร็จรปู  คสล. พร้อมแผ่นพ้ืนตัวที  คสล.  ม.1,3  จ ำนวน  24,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแผ่นพ้ืนส าเร็จรูป  คสล.  พร้อมแผ่นพ้ืนตัวที  คสล.  ม.1,3  ต าบลแควอ้อม  
ตามแบบ อบต.แควอ้อม  เลขที่  14/2556  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
(ตามแผนพัฒนาสามป ี หน้า  58) 
  6.  โครงการขยายเขตประปา  ม.1   จ ำนวน  747,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา  ม.  1  ต าบลแควอ้อม  ระยะทางประมาณ  2,550  เมตร  ตามแบบ  
อบต.แควอ้อม  เลขที่  10/2556  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หนา้  57) 
  7.  โครงการขยายเขตประปา  ม.4  จ ำนวน  240,000  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา  ม.4  ต าบลแควอ้อม  ระยะทางประมาณ  1,590  เมตร  ตามแบบ  
อบต.แควอ้อม  เลขที่  10/2556  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หนา้  57) 
 

แผนงำนกำรเกษตร  (00320) 
 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร  (00321)      รวม 212,400 บำท 
 งบด ำเนนิกำร (530000)      รวม 212,400 บำท 
 ค่ำใช้สอย  (532000)      รวม 212,400 บำท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  (03) 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบลแควอ้อม     จ ำนวน 16,800   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร  ค่าเบีย้เลี้ยงคณะกรรมการ  ค่าจัดการระบบ

การเกษตร  และค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หนา้  63) 

2. โครงการป้องกันก าจัดโรครากเน่าในผลไมส้้มโอ  โดยใช้เชื้อราไมโครไรซ่า  จ ำนวน  50,600  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันก าจัดโรครากเน่าในผลไม้ส้มโอ  โดยใช้เชื้อราไมโคร

ไรซ่า  เช่น  การให้ความรู้แก่เกษตรกร  วธิีการท าเชื้อราไมโครไรซ่า  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หนา้  63)  

3. โครงการรณรงค์ลดจ านวนประชากรกระรอกสวน     จ ำนวน  15,000  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับซื้อหางกระรอกสวนจากประชาชนชาวต าบลแควอ้อม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (ตามแผนพัฒนาสามป ี หน้า  63) 
4. โครงการส่งเสริมการปลูกมะนาว     จ ำนวน  30,000  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกมะนาว  พร้อมวัสดุปลูกและอุปกรณ์  ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (ตามแผนพัฒนาสามป ี หน้า  61) 
5. โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร    จ ำนวน  100,000  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่  ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  64) 
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แผนงำนกำรพำณิชย ์ (00330) 

งำนกิจกำรประปำ  (00332)       รวม  350,000  บำท 
 งบด ำเนนิกำร  (530000)       รวม  350,000  บำท 
 ค่ำสำธำรณูปโภค (534000)      รวม 350,000  บำท 
 ค่าไฟฟ้า (340100)       จ ำนวน 350,00บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา  ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารสว่นต าบลแควอ้อม  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์  

 

แผนงำนงบกลำง  (00410) 
งบกลำง  (00411)      รวม    506,520  บำท 
 งบกลำง       รวม    506,520  บำท 

1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             จ ำนวน 100,800 บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป  จ ำนวน  64,800      บำท 

                เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ ำนวน 36,000  บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 

2.เบี้ยยังชีพคนชรา         จ ำนวน      28,000   บำท  
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพคนชราที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นปี จ านวน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 

3.เบี้ยยังชีพผู้พิการ                    จ ำนวน      12,000 บำท  
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ คนละ 500 บาท จ านวน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 

4.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จ ำนวน      60,000 บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 5 คน คนละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดือนและ 

ประมาณการจ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่อาจจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 

 5.ส ารองจ่าย      จ ำนวน    46,446      บำท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือจ าเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 13,766.-บาท  และจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  32,680.-บาท  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง 
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6.รายจ่ายตามข้อผูกพัน     รวม   160,000      บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ เช่นเงินทุนการศึกษาดังนี้ 

                 -ระดับปริญญาตรีในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาปกครองท้องถิ่นและสาขา
อ่ืนๆกับสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานจ้าง พนักงานส่วน
ต าบล                                                                             จ ำนวน    20,000      บำท    
                 -ระดับปริญญาโท ศึกษาได้ในหลักสูตรต่างๆ และสถาบัน การศึกษาใดของรัฐหรือเอกชนก็ได้ โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด   จ ำนวน   20,000      บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
                    -เงินสมทบกอบทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล                 จ ำนวน  100,000 บำท  
       เพ่ือใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล (ตามรายหัวประชากรX40) 
โดย อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
      -เงินสมทบกองบุญสัจจะวันละบาทต าบลแควอ้อม  จ ำนวน   20,000 บำท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองบุญวันละบาทต าบลแควอ้อม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  
 

 7.บ าเหน็จ/บ านาญ       รวม    99,274  บำท 
                 -เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน 99,274  บำท 
                 เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพ่ือช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% ของ
ประมาณการรายรับ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
            หน้ำ 
 
ส่วนที่  1 
 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย       1 
  
ส่วนที่  2 

บันทึกหลักการและเหตุผล        3 
ราจ่ายตามงานและงบรายจ่าย        4 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557             16 
รายงานประมาณการรายรับ        17 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป    19 
รายงานประมาณการรายจ่าย        21 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป    30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  1 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2557 
 

ของ 
 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
 

อ ำเภอ  อมัพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

          
ส่วนที่  2 

 
ข้อบัญญัติ 

 
เรื่อง 

 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2557 

 
ของ 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 

 
อ ำเภอ  อมัพวำ  จังหวัด  สมุทรสงครำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2557 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแควอ้อม 
 

อ ำเภอ  อมัพวำ  จังหวัด  สมุทรสงครำม 
 

                                               -  ประมำณกำรรำยรับ 
                                               -  รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
 
 
 
 


