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ค าแถลงงบประมาณ 
 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   
 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

               บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด  จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด จึงขอชี้แจงให้
ท่ำนประธำน     และสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร  ใน
ปีงบประมำณ                   พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถำนะกำรคลัง 

   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

    ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี ้

   1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 24,932,126.12 บำท 

    1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 3,029,078.17 บำท 

    1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 13,115,107.80 บำท 

    1.1.4 รำยกำรที่ได้กนัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไมไ่ด้เบิกจำ่ย จ ำนวน 15 โครงกำร รวม 224,020.00 บำท 

   1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 

 
            1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 

 

           2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

   (1) รายรับจริง จ านวน 18,186,281.80 บาท ประกอบด้วย 

    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 115,875.74 บำท 

   หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน 192,120.00 บำท 

   หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน จ ำนวน 91,000.94 บำท 

   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 274,200.00 บำท 

   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 272,053.52 บำท 

   หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 

   หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 7,870,649.60 บำท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 9,370,382.00 บำท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน 0.00 บาท 
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 (3) รายจ่ายจริง จ านวน 11,052,231.04 บาท ประกอบด้วย 

   งบกลำง จ ำนวน 241,192.50 บำท 

   งบบุคลำกร จ ำนวน 5,904,710.00 บำท 

   งบด ำเนินงำน จ ำนวน 3,039,271.32 บำท 

   งบลงทุน จ ำนวน 1,433,100.00 บำท 

   งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 0.00 บำท 

   งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 433,957.22 บำท 

            (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 

  (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,485,800.00 บาท 

  (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 
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2.1 รายรับ
รายรับจริง

ป ี2559

117,190.66

194,529.70

245,566.08

367,876.00

2,818,541.35

0.00

3,743,703.79

12,297,635.15

12,297,635.15

3,643,950.00

3,643,950.00

19,685,288.94

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั
อ าเภอวัดเพลง  จงัหวัดราชบรุี

ประมาณการ ประมาณการ

รายไดจ้ดัเก็บเอง

ป ี2560 ป ี2561
  รายรับ

หมวดภาษอีากร 100,000.00 120,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 50,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 365,000.00 300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 485,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 190,000.00 2,780,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 1,190,000.00 3,800,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให ้อปท.

หมวดภาษจีัดสรร 12,310,000.00 12,900,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให ้อปท. 12,310,000.00 12,900,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให ้อปท.

หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป 11,000,000.00 9,670,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให ้อปท. 11,000,000.00 9,670,000.00

รวม 24,500,000.00 26,370,000.00
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ส่วนที่ ๒ 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
 
 

  



 

 
รายจา่ยจริงป ี2559 ประมาณการ ป ี2560 ประมาณการ ป ี2561

งบกลาง 281,476.00 418,200.00 6,857,000.00
งบบุคลากร 6,923,846.00 7,633,320.00 7,926,400.00
งบด าเนินงาน 5,264,141.31 7,075,980.00 6,965,900.00
งบลงทุน 3,288,320.00 3,492,500.00 4,110,700.00
งบเงินอดุหนุน 577,600.00 5,880,000.00 510,000.00

16,335,383.31 24,500,000.00 26,370,000.00
16,335,383.31 24,500,000.00 26,370,000.00

รวมจา่ยจากงบประมาณ
รวม

   2.2 รายจา่ย

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจา่ย
จา่ยจากงบประมาณ
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บนัทกึหลักการและเหตผุล

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 26,370,000.00

แผนงานการเกษตร 105,000.00

แผนงานการพาณิชย์ 686,000.00

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 438,000.00

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานงบกลาง 6,857,000.00

แผนงานสาธารณสุข 190,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน 3,565,000.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 470,600.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,780,000.00

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา 2,119,120.00

ดา้น ยอดรวม

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9,159,280.00

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั

อ าเภอวัดเพลง  จงัหวัดราชบรุี

ประกอบร่างข้อบญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย
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4,993,120.00 6,223,080.00

2,139,120.00 2,139,120.00

2,854,000.00 4,083,960.00

1,995,000.00 2,815,000.00

130,000.00 324,000.00

1,235,000.00 1,751,000.00

330,000.00 435,000.00

300,000.00 305,000.00

75,300.00 81,200.00

75,300.00 81,200.00

40,000.00 40,000.00

40,000.00 40,000.00

7,103,420.00 9,159,280.00

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั

อ าเภอวัดเพลง  จงัหวัดราชบรุี

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั รวม
งบ

งาน

งบด าเนินงาน 820,000.00

    ค่าตอบแทน 194,000.00

    ค่าใช้สอย 516,000.00

งบบคุลากร 1,229,960.00

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 0.00

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,229,960.00

    ค่าครุภัณฑ์ 5,900.00

งบเงินอุดหนุน 0.00

    เงินอดุหนุน 0.00

    ค่าวัสดุ 105,000.00

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000.00

งบลงทนุ 5,900.00

รวม 2,055,860.00



 

280,000.00

260,000.00

20,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,780,000.00

888,320.00 888,320.00
888,320.00 888,320.00

441,000.00 834,300.00
80,000.00 80,000.00

301,000.00 469,700.00
60,000.00 284,600.00

36,500.00 36,500.00
36,500.00 36,500.00

0.00 360,000.00

0.00 360,000.00
1,365,820.00 2,119,120.00

งบด าเนินงาน 280,000.00

    ค่าใช้สอย 260,000.00

    ค่าวัสดุ 20,000.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

รวม
งาน

งบ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

การศึกษา
งานระดบัก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
รวม

งบลงทนุ 2,500,000.00

    ค่าครุภัณฑ์ 2,500,000.00

                                             รวม 2,780,000.00

งาน
งบ

    ค่าตอบแทน 0.00
    ค่าใช้สอย 168,700.00
    ค่าวัสดุ 224,600.00

งบบคุลากร 0.00
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00
งบด าเนินงาน 393,300.00

    เงินอดุหนุน 360,000.00
                                             รวม 753,300.00

งบลงทนุ 0.00
    ค่าครุภัณฑ์ 0.00

งบเงินอุดหนุน 360,000.00

 

 

 

 

  



 

40,000.00 130,000.00

0.00 90,000.00

40,000.00 40,000.00

0.00 60,000.00

0.00 60,000.00

40,000.00 190,000.00

815,000.00 0.00 815,000.00
815,000.00 0.00 815,000.00

441,000.00 580,000.00 1,407,000.00
111,000.00 0.00 111,000.00
220,000.00 500,000.00 956,000.00

110,000.00 80,000.00 340,000.00
848,000.00 70,000.00 1,343,000.00

848,000.00 70,000.00 998,000.00

0.00 0.00 345,000.00
2,104,000.00 650,000.00 3,565,000.00

รวม

แผนงานสาธารณสขุ

งบด าเนินงาน 90,000.00

    ค่าใช้สอย 90,000.00

    ค่าวัสดุ 0.00

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
สาธารณสขุ

งานบริการสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอ่ืนงาน

งบ

งบเงินอุดหนุน 60,000.00

    เงินอดุหนุน 60,000.00

                                             รวม 150,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานก าจดัขยะมูลฝอยและ

สิง่ปฏิกูล

งบด าเนินงาน 386,000.00
    ค่าตอบแทน 0.00
    ค่าใช้สอย 236,000.00

รวม

งบบคุลากร 0.00
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00

งาน
งบ

    ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 345,000.00
                                             รวม 811,000.00

    ค่าวัสดุ 150,000.00
งบลงทนุ 425,000.00
    ค่าครุภัณฑ์ 80,000.00

 

  



 

470,600.00

470,600.00

470,600.00

128,000.00 378,000.00

80,000.00 330,000.00

48,000.00 48,000.00

30,000.00 30,000.00

30,000.00 30,000.00

0.00 30,000.00

0.00 30,000.00

158,000.00 438,000.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

    ค่าใช้สอย 470,600.00

                                             รวม 470,600.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานสง่เสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบด าเนินงาน 470,600.00

งาน

งบ

งบด าเนินงาน 250,000.00

    ค่าใช้สอย 250,000.00

    ค่าวัสดุ 0.00

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรม

ทอ้งถ่ินงาน

งบ

    เงินอดุหนุน 30,000.00

                                             รวม 280,000.00

งบลงทนุ 0.00

    ค่าครุภัณฑ์ 0.00

งบเงินอุดหนุน 30,000.00

 

  



 

15,000.00               15,000.00

15,000.00                 15,000.00

20,000.00               70,000.00

20,000.00                 70,000.00

20,000.00               20,000.00

20,000.00                 20,000.00

55,000.00             105,000.00

636,000.00

216,000.00

60,000.00

360,000.00

50,000.00

50,000.00
686,000.00

รวม

แผนงานการเกษตร

งบด าเนินงาน 0.00

    ค่าใช้สอย 0.00

งบลงทนุ               50,000.00

งานสง่เสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหลง่น้ าและ

ปา่ไม้งาน

งบ

                                             รวม               50,000.00

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา รวม

    ค่าครุภัณฑ์                 50,000.00

งบเงินอุดหนุน 0.00

    เงินอดุหนุน 0.00

งาน
งบ

    ค่าสาธารณูปโภค 360,000.00

งบลงทนุ 50,000.00

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000.00

งบด าเนินงาน 636,000.00

    ค่าใช้สอย 216,000.00

    ค่าวัสดุ 60,000.00

                                             รวม 686,000.00

 

  



 

 

 

6,857,000.00

6,857,000.00

6,857,000.00

งบกลาง 6,857,000.00

    งบกลาง 6,857,000.00

                                             รวม 6,857,000.00

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวมงานงบ



 

ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 

มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  และโดย

อนุมติัของนายอ าเภอวัดเพลง ดังต่อไปนี้ 

ยอดรวม

9,159,280.00

2,780,000.00

2,119,120.00

190,000.00

3,565,000.00

470,600.00

438,000.00

105,000.00

686,000.00

6,857,000.00

26,370,000.00

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั

อ าเภอวัดเพลง  จงัหวัดราชบรุี

โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจตามความ

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 26,370,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป 
เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 26,370,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้
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ป ี2558 ป ี2559

57,341.84 64,510.84 73.47
39,625.50 37,057.82 9.76

9,584.00 14,116.00 100.00
106,551.34 115,684.66

1,479.00 7,533.50 100.00
0.00 0.00 0.00

30.00 70.00 0.00
10.00 0.00 0.00

100.00 400.00 100.00
0.00 103,900.00 100.00

200.00 0.00 100.00
400.00 800.00 0.00

0.00 62,969.00 11.11
18,500.00 18,700.00 80.00

416.00 157.20 100.00
0.00 0.00 0.00

21,135.00 194,529.70

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลจอมประทดั

รายรบัจรงิ ประมาณการ
ป ี2557 ป ี2560 ยอดต่าง (%) ป ี2561

อ าเภอวัดเพลง  จงัหวัดราชบรุี

     ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 63,467.28 49,000.00 %              70,000.00
หมวดภาษีอากร

     ภาษปีา้ย 10,784.00 10,000.00 % 15,000.00
     ภาษบี ารุงทอ้งที่ 36,306.66 41,000.00 % 35,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต
รวมหมวดภาษีอากร 92,261.57 100,000.00 120,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย 0.00 10,000.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 5,000.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนยีมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 % 123,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 0.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 400.00 2,000.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 7,759.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ 18,200.00 10,000.00 % 18,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 18,000.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ 0.00 5,000.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 26,359.00 50,000.00 200,000.00

 

 

  



 

451,817.63 245,566.08 -1.37
451,817.63 245,566.08

331,817.00 367,876.00 0.00
331,817.00 367,876.00

196,500.00 82,000.00 8.11
700.00 2,736,541.35 0.00

197,200.00 2,818,541.35

0.00 27,666.06 100.00
2,509,528.31 7,601,261.99 0.00
1,747,348.84 1,865,119.40 -20.57

0.00 63,656.41 50.00
739,460.07 726,686.64 47.42

1,273,958.70 1,563,555.18 48.15
0.00 2,000.00 100.00
0.00 24,711.01 75.00

11,808.23 24,687.26 -37.50
36,400.00 372,645.00 270.00

2,000.00 25,646.20 1,150.00
6,320,504.15 12,297,635.15

4,144,069.00 3,643,950.00 -12.09
4,144,069.00 3,643,950.00

11,573,094.12 19,683,782.94

หมวดรายได้จากทรพัยส์ิน

รวมหมวดรายได้จากทรพัยส์ิน 156,026.48 365,000.00            300,000.00
     ดอกเบี้ย 156,026.48 365,000.00 % 300,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 34,290.00 485,000.00 %            400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้เบด็เตล็ด
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 34,291.00 485,000.00            400,000.00

     รายได้เบด็เตล็ดอืน่ๆ 28,508.00 5,000.00 %         2,580,000.00
     ค่าขายแบบแปลน 218,200.00 185,000.00 % 200,000.00

หมวดภาษีจดัสรร
รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 246,708.00 190,000.00 2,780,000.00

     ภาษมีูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 0.00 8,000,000.00 % 8,000,000.00
     ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 0.00 0.00 % 30,000.00

     ภาษธุีรกจิเฉพาะ 63,695.09 50,000.00 % 75,000.00
     ภาษมีูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 10,481,516.32 2,518,000.00 % 2,000,000.00

     ภาษสีรรพสามิต 1,476,852.71 1,080,000.00 % 1,600,000.00
     ภาษสุีรา 396,076.97 500,000.00 %          738,000.000

     ค่าภาคหลวงแร่ 30,523.12 20,000.00 % 35,000.00
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปา่ไม้ 0.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 709,140.00 100,000.00 % 370,000.00
     ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 51,336.75 40,000.00 % 25,000.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร 13,209,140.95 12,310,000.00 12,900,000.00
     ภาษจีัดสรรอืน่ๆ 0.00 2,000.00 % 25,000.00

     เงินอุดหนนุทัว่ไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละภารกิจถา่ยโอน 3,938,014.00 11,000,000.00 %         9,670,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมทกุหมวด 16,300,198.76 24,500,000.00 26,370,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 3,938,014.00 11,000,000.00         9,670,000.00
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น
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น
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จ านว
น

บาท

รวม บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

รวม บาท

จ านว
น

บาท

รวม บาท

จ านว
น

บาท

รวม บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั

อ าเภอวัดเพลง  จงัหวัดราชบรุี

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 26,370,000.00 แยกเปน็

รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 120,000.00

ภาษโีรงเรือนและทีดิ่น 70,000.00

ภาษบี ารุงท้องที่ 35,000.00

ภาษปี้าย 15,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 200,000.00

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 20,000.00

ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมลูฝอย 10,000.00

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ 500.00

ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมลูฝอย 123,000.00

ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 1,000.00

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 20,000.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 18,000.00

ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 500.00

ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ 5,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 300,000.00

ดอกเบีย้ 300,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 400,000.00

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 400,000.00

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 2,780,000.00

ค่าขายแบบแปลน 200,000.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 2,580,000.00
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รวม บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

จ านว
น

บาท

รวม บาท

จ านว
น

บาท

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

หมวดภาษีจดัสรร 12,900,000.00

ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 30,000.00

ภาษมีลูค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,000,000.00

ภาษมีลูค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,000,000.00

ภาษธุีรกจิเฉพาะ 75,000.00

ภาษสุีรา 738,000.00

ภาษสีรรพสามติ 1,600,000.00

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 2,000.00

ค่าภาคหลวงแร่ 35,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 25,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 9,670,000.00

เงินอดุหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถ่ายโอนเลือกท า 9,670,000.00

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 370,000.00

ภาษจีัดสรรอืน่ๆ 25,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
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ป ี2558 ป ี2559

454,520.00 495,840.00 3.68 %

35,200.00 38,400.00 9.69 %

35,200.00 38,400.00 9.69 %

75,680.00 82,560.00 4.65 %

1,341,806.00 1,412,520.00 4.49 %

1,942,406.00 2,067,720.00

1,792,977.00 2,389,964.00 4.17 %

0.00 0.00 0 %
115,500 157,500.00 0 %

0.00 112,800.00 0 %

1,500.00 24,000.00 0 %

1,909,977.00 2,684,264.00

3,852,383.00 4,751,984.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,096,853,37 2,754,000.00 2,854,000.00

รวมงบบคุลากร    2,606,445.36 4,801,080.00 4,993,120.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        78,360.00 120,000.00 120,000.00

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง        29,640.00 30,000.00 30,000.00

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน        77,194.83 36,000.00 36,000.00
เงินประจ าต าแหน่ง        73,000.00 168,000.00 168,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน      838,658.54 2,400,000.00 2,500,000.00

เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น    1,437,352.00   1,391,880.00 1,454,400.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    1,509,591.99   2,047,080.00 2,139,120.00

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 0.00       38,400.00 42,120.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก อบต.        72,239.99       82,560.00 86,400.00

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 495,840.00 514,080.00

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 0.00       38,400.00 42,120.00

งบบคุลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบรหิารทัว่ไป

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
ป ี2557 ป ี2560 ยอดต่าง ป ี2561

อ าเภอวัดเพลง    จงัหวัดราชบรุี

รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลจอมประทดั
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12,450.00 0.00 6.67 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 50 %

6,880.00          21,850.00 20 %

19,330.00          21,850.00

948,925.30        973,115.00 4.06 %

28,900.00          23,010.00 125 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 50 %

23,764.00          37,704.00 0 %

31,985.58        124,855.40 0 %

1,033,574.88     1,158,684.40

241,087.50 221,625.00 50 %

19,298.16 16,749.00 33.33 %

2,800.00 4,500.00 0 %

68,105.10 63,620.00 11.01 %

0.00 0.00 45.99 %

331,290.76 306,494.00

320,300.56 208,573.29 12.5 %

8,047.90 5,928.42 122.22 %

29,642.79 32,301.45 0 %ค่าบริการโทรศัพท์        25,300.12 30,000.00 30,000.00

ค่าไฟฟา้      193,852.23 200,000.00 225,000.00

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล          2,055.00 9,000.00 20,000.00

รวมค่าวสัดุ      146,439.00 250,460.00 330,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน        74,560.00 63,060.00 70,000.00

วัสดุคอมพวิเตอร์        23,150.00 27,400.00 40,000.00

วัสดุงานบา้นงานครัว        16,859.00 30,000.00 40,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 30,000.00 30,000.00

ค่าวสัดุ
วัสดุส านักงาน 0.00 100,000.00 150,000.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00       70,000.00 70,000.00

รวมค่าใช้สอย      518,207.00   1,140,000.00 1,235,000.00

-คชจ.ส าหรับการเลือกต้ังของ อปท. 0.00       10,000.00 15,000.00

-ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ        11,631.00 0.00 0.00

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ
-คชจ.ในการเดินทางไปราชการ 0.00       35,000.00 35,000.00

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ      241,788.00     985,000.00 1,025,000.00

รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ      149,212.00       40,000.00 90,000.00

รวมค่าตอบแทน      347,410.00     115,000.00 130,000.00

ค่าใช้สอย

ค่าเชา่บา้น        36,000.00       10,000.00 15,000.00

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร        74,255.00       25,000.00 30,000.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น      233,655.00       75,000.00 80,000.00

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0.00         5,000.00 5,000.00

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 

  



 
886.00 688.00 400 %

20,865.00 19,260.00 0 %

379,742.25 266,751.16

1,763,937.89 1,753,779.56

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00          32,530.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00          10,000.00 0 %

0.00          28,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

      20,000.00 0.00 0 %

      19,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00            9,990.00 0 %

        9,850.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %-เพือ่จ่ายเปน็ค่าเคร่ืองพน่หมอกควัน 0.00       59,000.00 0.00

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

-จัดซ้ือกล้องถา่ยภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
-ค่าจัดซ้ือกล้องถา่ยภาพนิ่ง 0.00 0.00 0.00

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
-เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียงดิจิตอล 0.00         5,000.00 0.00

-จัดซ้ือเคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้ 1 ตัว 0.00 0.00 0.00

ชดุรับแขกไว้รับรองผู้มารับบริการ (โซฟาชดุ) จ านวน 1 ชดุ 0.00 0.00 0.00

-ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา 0.00 0.00 0.00

ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา จ านวน 1 ชดุ 0.00       15,000.00 0.00

-ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก 0.00         9,600.00 0.00

-ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 0.00 0.00 0.00

-ค่าจัดซ้ือตู้ชมุสายโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00

ค่าจัดซ้ือตู้โชว์ 0.00 0.00 7,000.00

ค่าจัดซ้ือเกา้อีส๊ านักงาน 0.00 0.00 6,000.00

ค่าจัดซ้ือชั้นเขา้มุม 0.00 0.00 2,000.00

- ค่าจัดซ้ือเกา้อีบ้นุวม 0.00 0.00 30,000.00

-ค่าเคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดา 0.00       18,000.00 0.00

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน      126,000.00

รวมงบด าเนินงาน    1,250,385.49 1,765,460.00 1,995,000.00

งบลงทนุ

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม        17,122.14 20,000.00 20,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค      238,329.49 260,000.00 300,000.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 1,000.00 5,000.00
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00          56,000.00 0 %

      69,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -19.76 %

    118,350.00        136,520.00

    118,350.00        136,520.00

      30,000.00          40,000.00 0 %

      30,000.00          40,000.00

      30,000.00          40,000.00
 5,764,670.89     6,682,283.56

610,629.00 777,995.00 2.54 %

0.00 42,000.00 0 %
38,500.00 0.00 0 %

161,950.00 200,040.00 0 %

1,000.00 0.00 0 %

0.00 112,800.00 8.33 %

0.00 24,000.00 41.67 %

812,079.00 1,156,835.00

812,079.00 1,156,835.00รวมงบบคุลากร      560,034.00 1,189,960.00 1,229,960.00

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง        19,170.00 24,000.00 34,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      560,034.00 1,189,960.00 1,229,960.00

เงินเพิม่ต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 0.00 0.00 0.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 120,000.00 130,000.00

เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      255,240.00 216,080.00 216,080.00

เงินเดือนพนักงาน      285,624.00 787,880.00 807,880.00

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00

งบบคุลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบรหิารทัว่ไป    4,143,330.85   6,774,440.00    7,103,420.00
งานบรหิารงานคลัง

รวมเงินอุดหนุน        80,000.00       40,000.00        40,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน        80,000.00       40,000.00        40,000.00

เงินอุดหนุน
เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น        80,000.00       40,000.00        40,000.00

รวมงบลงทนุ      206,500.00     167,900.00        75,300.00

งบเงินอุดหนุน

ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 0.00       25,300.00        20,300.00

รวมค่าครภุณัฑ์      206,500.00     167,900.00        75,300.00

-ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์        80,500.00 0.00 0.00

-จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 0.00 0.00 0.00

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ค่าจัดซ้ือ CPU   จ านวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00        10,000.00

-ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเยน็ 0.00       26,000.00 0.00

-ค่าจัดซ้ือตู้เยน็ ขนาด 7 คิว 0.00       10,000.00 0.00
 

  

21 



 

0.00 0.00 0 %

      46,200.00          50,400.00 37.04 %

      10,349.00 0.00 100 %

0.00          29,130.00 -100 %
      56,549.00          79,530.00

    238,500.00        156,880.00 0 %

0.00 0.00 100 %

      99,510.00          96,300.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 3440.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

        1,900.00          22,900.00 0 %

    339,910.00        279,520.00

      54,073.00  18,738.05 0 %

      29,360.00 60,160.00 0 %

      83,433.00  78,898.05

        3,388.00 2,834.00 0 %

        3,388.00 2,834.00
    483,280.00 440,782.05รวมงบด าเนินงาน      168,263.00 800,000.00 820,000.00

ค่าบริการไปรษณีย์          3,491.00 5,000.00 5,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค          3,491.00 5,000.00 5,000.00

รวมค่าวสัดุ        45,200.00 105,000.00 105,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุส านักงาน        17,030.00 55,000.00 55,000.00

วัสดุคอมพวิเตอร์        28,170.00 50,000.00 50,000.00

รวมค่าใช้สอย        68,520.00     516,000.00 516,000.00

ค่าวสัดุ

-เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของพนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งฯ 0.00       40,000.00 0.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00       40,000.00 40,000.00

-เพือ่จ่ายเปน็ค่าใชจ้่ายการพฒันาประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี 0.00     100,000.00 0.00

-เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการประชาสัมพันธ์การจดัเก็บภาษแีละค่าธรรมเนยีมต่างๆ 0.00       30,000.00 0.00

-ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ          6,020.00 0.00 0.00

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 0.00 0.00 40,000.00

-ค่าใชจ้่ายการพฒันาประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี 0.00                    -   0.00

ค่าใชจ้่ายตามโครงการประชาสัมพนัธ์การจัดเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.00 0.00 30,000.00

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ
ค่าใชจ้่ายการพฒันาประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี 0.00 0.00 100,000.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ        65,500.00     306,000.00 306,000.00

เงินชว่ยเหลือบตุร        26,048.00       30,000.00 0.00

รวมค่าตอบแทน        51,052.00     174,000.00 194,000.00

ค่าเชา่บา้น        13,200.00       54,000.00 74,000.00

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร        11,804.00 0.00 30,000.00

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0.00 90000.00 90,000.00

งบด าเนินงาน

 

  



 

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

 1,295,359.00     1,597,617.05

 7,060,029.89     8,279,900.61

      25,000.00 51,500.00 0 %

0.00 0.00 150 %

0.00 0.00 25 %

0.00 0.00 0 %

        2,000.00 0.00 0 %

0.00 19,680.00 0 %
0.00 102,663.67 0 %

      34,982.00 0.00 0 %
      22,000.00 0.00 0 %
      83,982.00 173,843.67

0.00 4,200.00 0 %

0.00 4,200.00

      83,982.00 178,043.67

รวมค่าวสัดุ        90,100.00 20,000.00 20,000.00

รวมงบด าเนินงาน        90,100.00 230,000.00 280,000.00

ค่าวสัดุ
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0.00 20,000.00 20,000.00

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมกจิกรรมเกีย่วกบั (อปพร.) 0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้สอย        90,100.00 210,000.00 260,000.00

-ค่าใชจ้่ายในการปอ้งกนัและบรรเทาความเดือดร้อน 0.00 0.00 0.00
-ค่าใชจ้่ายในการปอ้งกนัและบรรเทาความเดือดร้อนฯ 0.00 0.00 0.00

-ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุฯ        13,200.00 0.00 0.00

-ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการปอ้งกนัฯ 0.00 0.00 0.00

คชจ.ในการปอ้งกนัและบรรเทาความเดือนดร้อนของประชาชน        42,800.00 80,000.00 100,000.00

คชจ.ในการส่งเสริมกจิกรรมเกีย่วกบั (อปพร.) 0.00 50,000.00 50,000.00

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

คชจ.ในการด าเนินการปอ้งกนั และลดอบุติัเหตุทางถนน 0.00 20,000.00 50,000.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ        34,100.00 60,000.00 60,000.00

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานบรหิารงานทัว่ไป    4,896,627.85   8,764,400.00 9,159,280.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบลงทนุ        25,000.00 0.00 5,900.00

รวมงานบรหิารงานคลัง      753,297.00   1,989,960.00 2,055,860.00

-ครุภณัฑ์ส านักงาน        25,000.00 0.00 5,900.00

รวมค่าครภุณัฑ์        25,000.00 0.00 5,900.00

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน

งบลงทนุ
 

  



 

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

      83,982.00 178,043.67

      83,982.00 178,043.67

    111,800.00 21,190.00 25.64 %

        6,300.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

    164,970.00 207,520.00 2.49 %

        3,370.00 0.00 0 %
      47,000.00 122,200.00 0 %
      10,000.00 22,000.00 0 %

    343,440.00 372,910.00
    343,440.00 372,910.00

0.00 0.0 0 %

        4,000.00 0.0 100 %เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 0.00 0.0 30,000.00

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0.00 50,000.00 50,000.00

รวมงบบคุลากร      199,860.00 789,200.00 888,320.00

งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง                     -   24,000.00 24,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      199,860.00 789,200.00 888,320.00

เงินเพิม่ต่าง ๆของลูกจ้างประจ า                     -   0.00 0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                     -   138,000.00 138,000.00

เงินประจ าต าแหน่ง                     -   42,000.00 42,000.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า                     -   220,000.00 225,480.00

เงินเดือนพนักงาน      183,480.00 365,200.00 458,840.00

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน        16,380.00 0.00 0.00

งบบคุลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา
งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 0.00 692,000.00 2,780,000.00

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน        90,100.00 692,000.00 2,780,000.00

รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00 462,000.00 2,500,000.00

รวมงบลงทนุ 0.00 462,000.00 2,500,000.00

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

-เพือ่จ่ายเปน็ค่าติดต้ังกล้องวงจรปดิในต าบลจอมประทดั 0.00 462,000.00 0.00

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ จ านวน 1 คัน 0.00 0.00 2,500,000.00

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

 

  



 
0.00 19,950.00 -100 %

        4,000.00 19,950.00

    120,415.00 103,000 0 %

      96,120.00 76,080 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

      53,440.00 0.00 0 %

0.00 58,560.00 0 %

0.00 7,926.00 0 %

        4,335.00 4,368.00 0 %

    274,310.00 249,934.00

      20,000.00 19,611.00 0 %

      19,177.00 22,069.00 0 %

        5,000.00 19,580.00 100 %

      44,177.00 61,260.00

    322,487.00 331,144.00

        1,500.00 0.00 0 %

        9,850.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %ค่าจัดซ้ือเกา้อีส๊ านักงาน ปรับขาเกลียวพลาสติก 0.00 0.00          3,500.00

-เกา้อีส้ านักงาน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00

-ค่ากล้องดิจิตอล 1 ตัว 0.00 0.00 0.00

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน        32,500.00

รวมงบด าเนินงาน      290,083.00 446,000.00 441,000.00

งบลงทนุ

วัสดุคอมพวิเตอร์          7,260.00 10,000.00 20,000.00

รวมค่าวสัดุ        34,606.00 50,000.00 60,000.00

วัสดุส านักงาน        19,748.00 20,000.00 20,000.00

วัสดุงานบา้นงานครัว          7,598.00 20,000.00 20,000.00

รวมค่าใช้สอย      255,477.00 316,000.00      301,000.00

ค่าวสัดุ

-ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 10,000.00        10,000.00

-ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ นสพ.ประจ าหมู่บา้น        58,400.00 0.00 0.00

-ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการที่อา่นหนังสือพมิพฯ์ 0.00 0.00 0.00

-คชจ.ในการด าเนินการที่อา่นหนังสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น 0.00 60,000.00        60,000.00

-คชจ.ในการเดินทางไปราชการ          1,540.00 15,000.00        15,000.00

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

-คชจ.ในการด าเนินการจัดระบบสารสนเทศ 0.00 15,000.00 0.00

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ      132,250.00 136,000 136,000.00

รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ        63,287.00 80,000 80,000.00

รวมค่าตอบแทน 0.00 80,000.00 80,000.00

ค่าใช้สอย

เงินชว่ยเหลือบตุร 0.00 30,000.00 0.00

 

  



 

0.00 0.00 100 %

0.00          14,800.00 100 %

0.00          19,200.00 0 %

0.00            5,800.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00          27,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

      11,350.00          66,800.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

      11,350.00          66,800.00

    677,277.00        770,854.00

0.00 0.00 -100 %

      18,610.00 34,030.00 0 %

0.00 25,200.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

    102,784.70 124,540.00 -40.86 %

    121,394.70 183,770.00รวมค่าใช้สอย        80,600.00 276,300.00      168,700.00

-ค่าจัดซ้ือวัสดุการศึกษาของ ศพด. 0.00 54,400.00 0.00

-ค่าอาหารกลางวัน ศพด. 0.00 179,900.00      106,400.00

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ
-ค่าจัดซ้ือวัสดุการศึกษา ศพด.        80,600.00 0.00        32,300.00

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ        10,400.00 12,000.00 0.00

รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ 0.00 30,000.00        30,000.00

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา      526,943.00 2,229,900.00 1,365,820.00

งานระดับก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา

รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง        37,000.00 981,000.00 0.00

รวมงบลงทนุ        37,000.00 994,700.00 36,500.00

-ค่ากอ่สร้างร้ัวศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 0.00 310,000.00 0.00

ค่าโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ ศพด. 0.00 671,000.00 0.00

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

-เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 1 เคร่ือง 0.00 7,800.00 0.00

รวมค่าครภุณัฑ์        37,000.00 13,700.00 36,500.00

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
-ค่าคอมพวิเตอร์          4,500.00 0.00 0.00

-ค่าโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 0.00 0.00 0.00

-เพือ่จ่ายเปน็ค่าโต๊ะท างานพร้อมเกา้อีส้ านักงาน 0.00 5,900.00 0.00

-ค่าตู้บานเล่ือนกระจก 0.00 0.00 16,000.00

-ค่าโต๊ะเกา้อีส้ าหรับเด็ก 0.00 0.00 0.00

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 0.00 0.00 17,000.00
 

  



 

0.00 0.00 -100 %

    265,250.67 263,105.86 -14.8 %

    265,250.67 263,105.86

    386,645.37 446,875.86

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

    397,200.00 457,600.00 -14.29 %

    397,200.00 457,600.00

    397,200.00 457,600.00

    783,845.37 904,475.86

 1,461,122.37 1,675,329.86

0.00 19,200.00 3.9 %

0.00 19,200.00

0.00 19,200.00

0.00 19,200.00รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 0.00 38,500.00 40,000.00

รวมค่าวสัดุ 0.00 38,500.00 40,000.00

รวมงบด าเนินงาน 0.00 38,500.00 40,000.00

ค่าวสัดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 38,500.00 40,000.00

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศึกษา    1,169,793.23 3,272,620.00 2,119,120.00

แผนงานสาธารณสขุ

รวมงบเงินอุดหนุน      345,800.00 420,000.00 360,000.00

รวมงานระดับก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา      642,850.23 1,042,720.00 753,300.00

เงินอดุหนุนส่วนราชการ      345,800.00 420,000.00 360,000.00

รวมเงินอุดหนุน      345,800.00 420,000.00 360,000.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00 57,200.00 0.00

รวมงบลงทนุ 0.00 57,200.00 0.00

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้และชนิดแขวนฯ 0.00 57,200.00 0.00

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าวสัดุ      276,250.23 289,220.00      224,600.00

รวมงบด าเนินงาน      297,050.23 565,520.00      393,300.00

วัสดุส านักงาน 0.00 25,600.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม)      276,250.23 263,620.00      224,600.00

ค่าวสัดุ
 

  



 

6,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

55,328.25 22,445.41 30.08 %

62,228.25 22,445.41

62,228.25 22,445.41

0.00 60,000.00 0 %

0.00 60,000.00

0.00 60,000.00

62,228.25 82,445.41

62,228.25 101,645.41

51,800.00 38,000.00 -100 %

51,800.00 38,000.00

51,800.00 38,000.00

รวมค่าใช้สอย 0.00 20,000.00 0.00

รวมงบด าเนินงาน 0.00 20,000.00 0.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ 0.00 20,000.00 0.00

งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 170,000.00 190,000.00

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 60,000.00 60,000.00

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0.00 131,500.00 150,000.00

เงินอดุหนุนเอกชน 0.00 60,000.00 60,000.00

รวมเงินอุดหนุน 0.00 60,000.00 60,000.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 0.00 71,500.00 90,000.00

รวมงบด าเนินงาน 0.00 71,500.00 90,000.00

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า/ไข้หวัดนก และโรคระบาดอืน่ๆ 0.00 10,000.00 10,000.00

-ค่าใชจ้่ายตามโครงการปอ้งกนัและระงับโรคติดต่อ 0.00 61,500.00 80,000.00

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ
-ค่าใชจ้่ายตามโครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ 0.00 0.00 0.00

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
 

  



 

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

51,800.00 38,000.00

51,800.00 38,000.00

216,840.00 456,251.00 8.12 %

0.00 31,726.00 0 %

28,000.00 0.00 0 %

107,140.00 130,140.00 8.52 %

19,500.00 24,000.00 0 %

371,480.00 642,117.00

371,480.00 642,117.00

49,081.00   8,750.00 11,200.00 -87.5 %

9,600.00 57,900.00 0 %

0.00 7,480.00 50 %

18,350.00 76,580.00

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 0.00 20,000.00 30,000.00

รวมค่าตอบแทน        73,096.00 171,000.00 111,000.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
       24,015.00

80,000.00 10,000.00

ค่าเชา่บา้น 71,000.00 71,000.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      456,099.00 758,280.00 815,000.00

รวมงบบคุลากร      456,099.00 758,280.00 815,000.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        18,150.00 126,240.00 137,000.00

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง          8,850.00 24,000.00 24,000.00

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน                     -   0.00 0.00

เงินประจ าต าแหน่ง        19,000.00 42,000.00 42,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน      410,099.00 566,040.00 612,000.00

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 5,320,000.00 0.00

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 5,300,000.00 0.00

รวมงานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 5,320,000.00 0.00

เงินอดุหนุนกจิการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 0.00 5,300,000.00 0.00

รวมเงินอุดหนุน 0.00 5,300,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
 

  



 

71,360.00 95,578.50 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 2,440.00 100 %

7,680.82 535.00 -85 %

79,040.82 98,553.50

25,606.00 9,650.00 100 %

6,225.00 0.00 -100 %

122,442.13 582.00 -79.46 %

0.00 58,765.00 -63.64 %

69,015.00 28,248.00 -100 %

35,180.00 19,600.00 -16.56 %

258,468.13 116,845.00

246,255.35 228,827.26 -100 %

246,255.35 228,827.26

602,114.30 520,805.76

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแคบ 0.00 0.00 787,000.00

-เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต ะท างาน พร้อมเกา้อีท้ างานระดับบริหารชั้นต้น 0.00 12,000.00 0.00

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภณัฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก        17,900.00 0.00 11,000.00

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 360,000.00 0.00

รวมงบด าเนินงาน      491,850.00 1,271,000.00      441,000.00

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา้ 0.00 360,000.00 0.00

วัสดุคอมพวิเตอร์          1,530.00 23,970.00 20,000.00

รวมค่าวสัดุ        48,030.00 340,000.00 110,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน        17,946.00 110,000.00 40,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 40,000.00 0.00

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ        18,560.00 10,000.00 0.00

วัสดุกอ่สร้าง 0.00 146,030.00 30,000.00

ค่าวสัดุ
วัสดุส านักงาน          9,940.00 10,000.00 20,000.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      289,996.00 200,000.00 30,000.00

รวมค่าใช้สอย      370,724.00 400,000.00 220,000.00

-คชจ.ในการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุุมชน ฯ        65,000.00 10,000.00 0.00

-ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 10,000.00

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ
-คชจ.ในการเดินทางไปราชการ          1,428.00 10,000.00 0.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 14300.00 180,000.00 180,000.00
 

  



 

0.00 0.00 -100 %

0.00 5,000.00 0 %

      25,000.00 0.00 0 %

      23,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

48,000.00 5,000.00

0.00 296,000.00 0 %

0.00 296,000.00

      48,000.00 301,000.00

 1,021,594.30 1,463,922.76

0.00 0.00 100 %

    440,025.00        400,000.00 -100 %
    440,025.00        400,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00
    440,025.00        400,000.00

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 150,000.00

รวมงบด าเนินงาน 0.00     300,000.00 386,000.00

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 0.00 0.00 100,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 0.00 50,000.00

รวมค่าใช้สอย 0.00     300,000.00 236,000.00
ค่าวสัดุ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 236,000.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00     300,000.00 0.00

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน      965,849.00   2,091,780.00    2,104,000.00

งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง 0.00 0.00 0.00

รวมงบลงทนุ        17,900.00       62,500.00      848,000.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค
กอ่สร้างอาคารจอดรถขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั 0.00 0.00 0.00

รวมค่าครภุณัฑ์        17,900.00 62,500.00 848,000.00

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง

-เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 0.00 30,500.00 0.00

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 50,000.00

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
-ครุภณัฑ์ส าหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00

-ค่าเทปวัด 0.00 0.00 0.00

-เคร่ืองจับพกิดัทางภมูิศาสตร์ (GPS) 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00

-เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือปั้มเคมี จ านวน 2 ชดุ 0.00 20,000.00 0.00

ครุภณัฑ์ส ารวจ

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 

  



 

    

0.00     2,484,500.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00     2,484,500.00

      99,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

      99,000.00 0.00

      99,000.00     2,484,500.00

    775,089.21 0.00 0 %

    775,089.21 0.00

    775,089.21 0.00

 1,314,114.21     2,884,500.00รวมงานไฟฟ้าถนน      478,800.37   1,978,000.00 811,000.00

รวมเงินอุดหนุน      217,800.37 0.00 0.00

รวมงบเงินอุดหนุน      217,800.37 0.00 0.00

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนุนส่วนราชการ      217,800.37 0.00 0.00

รวมงบลงทนุ      261,000.00   1,678,000.00 425,000.00

งบเงินอุดหนุน

ค่าซ่อมแซมที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง เชน่ การซ่อมแซมถนน      261,000.00 0.00 200,000.00

รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง      261,000.00   1,678,000.00 345,000.00

-ค่าขยายเขตไฟฟา้และไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ ม.1-ม.8 0.00   1,000,000.00 0.00

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง   

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นดอนตาสน 0.00 0.00 145,000.00

ค่าจัดซ้ือไฟส่องสว่างสาธารณะ หรือไฟพลังงานแสงอาทติย์ 0.00     498,000.00 0.00

ค่าติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ จ านวน 6 ชดุ 0.00     180,000.00 0.00

-ค่างานปรับปรุงอาคารส านักงาน 0.00 0.00 0.00

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง
อาคารต่าง ๆ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00        80,000.00

รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00 0.00        80,000.00

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
-ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทกุติดต้ังเครนฯ 0.00 0.00 0.00

งบลงทนุ   

ค่าครภุณัฑ์ 

  



 

345,000.00 508,352.00 -21.88 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 40,000.00 0 %

53,500.00 0.00 0 %

398,500.00 548,352.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

398,500.00 548,352.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00
0.00 0.00

    398,500.00        548,352.00

 2,734,208.51     4,896,774.76

ค่าใช้สอย

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน    1,642,649.37   4,789,780.00 3,565,000.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบลงทนุ 0.00       50,000.00 70,000.00

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล      198,000.00     720,000.00 650,000.00

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 70,000.00

รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00       50,000.00 70,000.00

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
-เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเรือทอ้งแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมติดต้ังเคร่ืองยนต์ 0.00       50,000.00 0.00

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 80,000.00

รวมงบด าเนินงาน      198,000.00 670,000.00 580,000.00

ค่าวสัดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 0.00 80,000.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้สอย      198,000.00 670,000.00 500,000.00

-คชจ.ในการส่งเสริม ปรับปรุง แกไ้ขอนุรักษ ์ฟืน้ฟส่ิูงแวดล้อมฯ 0.00 30,000.00 0.00

-ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริม ปรับปรุงฯ 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ      198,000.00 640,000.00 500,000.00

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
 

  



 

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

    149,560.00        391,800.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
      87,350.00 0.00 0 %

236,910.00 391,800.00
236,910.00 391,800.00
236,910.00 391,800.00

236,910.00 391,800.00

37,240.00 43,155.00 0 %

37,240.00 43,155.00

40,216.00 47,725.00 0 %

40,216.00 47,725.00

77,456.00 90,880.00รวมงบด าเนินงาน 0.00 128,000.00 128,000.00

วัสดุกฬีา 0.00 48,000.00 48,000.00

รวมค่าวสัดุ 0.00 48,000.00 48,000.00

รวมค่าใช้สอย 0.00 80,000.00 80,000.00

ค่าวสัดุ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ 0.00 80,000.00 80,000.00

งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 0.00     520,000.00 470,600.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 470,600.00
รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 470,600.00

-ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามโครงการปกปอ้งสถาบนัฯ 0.00 0.00 0.00
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 470,600.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการรักษา รักป่า รักษาแผ่นดิน และการอนุรักษ์ทรัพยากร 0.00 0.00 20,600.00

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามโครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 0.00 0.00 20,000.00

รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ 0.00 0.00 430,000.00
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 0.00     520,000.00 0.00

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมค่าใช้สอย 0.00     520,000.00 0.00

รวมงบด าเนินงาน 0.00     520,000.00 0.00

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ   

-คชจ.ในการด าเนินการโครงการปกปอ้งสถาบนัฯ 0.00     100,000.00 0.00

รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ 0.00     420,000.00 0.00
 

  



 

0.00 29,500.00 0 %

29,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

29,800.00 29,500.00
29,800.00 29,500.00

107,256.00 120,380.00

50,611.00 64,183.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

115,300.00 8,000.00 100 %

165,911.00 72,183.00
165,911.00 72,183.00

30,000.00 20,000.00 0 %

30,000.00 20,000.00

30,000.00 20,000.00

195,911.00 92,183.00

303,167.00 212,563.00

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 0.00 280,000.00 280,000.00

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 0.00 438,000.00 438,000.00

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00

เงินอุดหนุน
เงินอดุหนุนส่วนราชการ 0.00 30,000.00 30,000.00

รวมงบด าเนินงาน 0.00 250,000.00 250,000.00
งบเงินอุดหนุน

-ค่าใชจ้่ายตามโครงการอนุรักษวั์ฒนธรรมฯ 0.00 0.00 100,000.00

รวมค่าใช้สอย 0.00 250,000.00 250,000.00

-ค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดงานต่างๆ 0.00 150,000.00 150,000.00

-ค่าใชจ้่ายตามโครงการอนุรักษวั์ฒนธรรม วิถชีวิีต ประเพณีทอ้งถิ่น 0.00 100,000.00 0.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
งบด าเนินงาน

รวมงบลงทนุ 0.00 30,000.00 30,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 158,000.00 158,000.00

-เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง ส าหรับเด็กของ ศพด. 0.00 30,000.00 30,000.00

รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00 30,000.00 30,000.00

-ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00

-ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง ศพด. 0.00 0.00 0.00

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์กฬีา

 

  



 

0.00            9,850.00 -50 %

0.00 0.00 0 %

0.00            9,850.00
0.00            9,850.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -33.33 %
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00            9,850.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00            9,850.00

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้ 0.00 0.00        50,000.00
รวมแผนงานการเกษตร 0.00       55,000.00      105,000.00

รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00 0.00        50,000.00
รวมงบลงทนุ 0.00 0.00        50,000.00

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซ้ือเรือทอ้งแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมติดต้ังเคร่ืองยนต์ 0.00 0.00        50,000.00

งบลงทุน
ค่าครภุัณฑ์

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 0.00       55,000.00        55,000.00
งานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้

รวมเงินอุดหนุน 0.00       30,000.00        20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00       30,000.00        20,000.00

เงนิอุดหนุน

เงินอดุหนุนเอกชน 0.00       30,000.00        20,000.00

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 20,000.00

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดต้นไม้ (เล่ือยโซ่ยนต์) 0.00 0.00 20,000.00

รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00 0.00 20,000.00

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์อืน่

รวมงบด าเนินงาน 0.00       25,000.00 15,000.00
งบลงทนุ

-เพือ่จ่ายเปน็ คชจ.ในการสนับสนุนศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรต าบล 0.00         5,000.00 5,000.00

รวมค่าใช้สอย 0.00       25,000.00 15,000.00

รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ 0.00       20,000.00 10,000.00

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสรมิการเกษตร 

  



 

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 60,000.00 686,000.00

รวมงบลงทนุ 0.00 60,000.00 50,000.00

รวมงานกิจการประปา 0.00 60,000.00 686,000.00

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 30,000.00

รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00 60,000.00 50,000.00

ครุภณัฑ์โรงงาน   

ค่าจัดซ้ือปั้มเคมีพร้อมถงัเกบ็น้ า(คลอรีน) จ านวน 2 ถงั 0.00 60,000.00 0.00

ครุภณัฑ์การเกษตร
ค่าจัดซ้ือปั้มเคมี 0.00 0.00 20,000.00

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 360,000.00

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 636,000.00

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา้ 0.00 0.00 360,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 40,000.00

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 60,000.00

ค่าวสัดุ
วัสดุกอ่สร้าง 0.00 0.00 20,000.00

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 216,000.00

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 216,000.00

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา 

  



 

5,436.00 30,564.00 -100 %

0.00 70,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

3,500.00 6,000.00 0 %

274,500.00 39,912.00 100 %

70,000.00 0.00 -12 %

135,000.00 135,000.00 4.02 %

488,436.00 281,476.00

488,436.00 281,476.00

488,436.00 281,476.00

488,436.00 281,476.00

12,481,884.02 16,065,383.31

รวมแผนงานงบกลาง      156,812.00 418,200.00    6,857,000.00

รวมทกุแผนงาน  13,480,962.30 24,500,000  26,370,000.00

รวมงบกลาง      156,812.00 418,200.00    6,857,000.00

รวมงบกลาง      156,812.00 418,200.00    6,857,000.00

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ (กบท.)        95,000.00 144,200.00      150,000.00

รวมงบกลาง      156,812.00 418,200.00    6,857,000.00

ส ารองจ่าย          3,000.00 0.00      200,000.00

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั 0.00 150,000.00      132,000.00

เบีย้ยงัชพีคนพกิาร 0.00 0.00      913,000.00

เบีย้ยงัชพีผู้ปว่ยเอดส์          6,000.00 12,000.00        12,000.00

เงินชว่ยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน่        41,832.00 70,000.00 0.00

เบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ 0.00 0.00    5,450,000.00

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 10980.00 42,000.00 0.00
งบกลาง
แผนงานงบกลาง

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป                                                                                                                                                                                                                
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
อ าเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,506,020 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร                
และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง   รวม 6,857,000บาท  (๑.๑+๑.๒+๑.๓+๑.๔) 
งบกลาง   รวม 6,857,000 บาท 

 ๑.๑ ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  รวม 132,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บำท ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๙๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด           
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม ๒๕60 เพ่ือจ่ำยเป็นกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงภำรกิจ ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง  
  ๑.๑.๒ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บำท  ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือจังหวัดรำชบุรี ที่ รบ 
๐๐๒๓.๑/ว๙๒๙๗ ลงวันที่  ๖ มิถุนำยน  ๒๕๕๗ และหนังสือกระทรวงมหำไทยที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๖๓  ลงวันที่ ๓๐ 
พฤษภำคม ๒๕๕๗ เพ่ือจ่ำยเป็นกองทุนหลักประกันสุขภำพ  อบต. จอมประทัด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท 
ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง  
   ๑.๑.3 กำรส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชน โดยยึดหลัก อปท.สมทบ ๑ ส่วน และรัฐบำล ๑ ส่วน ตั้งไว้  
๒๐,๐๐๐  บำท ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/2502 ลงวันที่ ๒๐ สิงหำคม 
๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนงำนส่งเสริม และสนับสนุนควำมเข็มแข็งชุมชน 
 
 ๑.๒ ประเภทเงินส ารองจ่าย   รวม 20๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๒.๑ เพ่ือจ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ให้เป็นอ ำนำจของคณะผู้บริหำร
ท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๙ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔
๐๗๒               ลงวันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ตั้งไว้20๐,๐๐๐ บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏใน
แผนงำน งบกลำง งำนงบกลำง 
 ๑.๓ ประเภทบ าเหน็จบ านาญ  รวม 150,00๐ บาท 
  ๑.๓.๑ เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ด่วนมำก  มท.๐๘๐๘.๕/ว๔๑ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๕๘ ส ำหรับกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีกำรตรำเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำรำยกำร
ประมำณกำรรำยรับตำมงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมให้ถูกต้องโดยค ำนวณจำกรำยรับจริงที่เพ่ิมขึ้น ณ วันที่จัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมและตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือสมทบ กบท. โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด                        ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว2989ลงวันที่ 30พฤษภำคม ๒๕60 ตั้งไว้ 150,000 บำท เพ่ือจ่ำย
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เป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงประจ ำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนงบ
กลำง งำนงบกลำง 
  ๑.4 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป   ตั้งไวร้วม 6,375,000 บาท 
  1.4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำหรือทุพพลภำพ                  
ตั้งไว้ 913,000 บำท ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.6/ว1234 ลงวันที่             
23 มิถุนำยน 2560 เพื่อจ่ำยให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพในต ำบลจอมประทัด  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏ
ในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง 

  1.4.2 เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตั้งไว้ 5,450,000 บำท ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2560 เพ่ือจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุใน
ต ำบลจอมประทัด  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง 

  1.4.3 เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับสนับสนุนกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้ 12,000 บำท 
จ ำนวน 2 คน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว1198 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 
2560 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำน  งบกลำง งำนงบกลำง 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานปลัดฯ 

 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดฯ   ตั้งไว้รวม 7,103,420 บาท (๑.+๒.+๓.+๔.) 
๑. งบบุคลากร รวม 4,993,120 บาท 
 ๑.๑ หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,139,120 บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกตั้งไว้ 514,080 บาท  เพ่ือจ่ำยเปน็เงินเดือนนำยก/รองนำยก 
  - นำยก อบต. (20,400 x ๑๒) เป็นเงิน 244,800 บำท
  - รองนำยก อบต. จ ำนวน ๒ คน (11,220 x ๑๒ x ๒) เป็นเงิน 269,280 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไปงำนบริหำรทั่วไป  

  ๑.๑.๒ ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกตั้งไว้ 42,120 บาท เพ่ือจ่ำยเป็น
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 
  - นำยก อบต. (1,750 x ๑๒) เป็นเงิน 21,000 บำท 
  - รองนำยก อบต. จ ำนวน ๒ คน (๘8๐ x ๑๒ x ๒) เป็นเงิน 21,120 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไปงำนบริหำรทั่วไป 

  ๑.๑.๓ ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกตั้งไว้ 42,120 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 
  - นำยก อบต. (1,750 x ๑๒) เป็นเงิน 21,000 บำท 
  - รองนำยก อบต. จ ำนวน ๒ คน (๘8๐ x ๑๒ x ๒) เป็นเงิน 21,120 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไปงำนบริหำรทั่วไป  

  ๑.๑.๔ ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งไว้ 86,400 บาท 
     - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน ๑ คน                
(7,200 x๑๒) เป็นเงิน 86,400 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรทั่วไป  

  ๑.๑.๕ ประเภทค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ 
ตั้งไว้ 1,454,400 บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของ 
  - ประธำนสภำฯ (11,220 x ๑๒) เป็นเงิน   134,640 บำท 
  - รองประธำนสภำฯ (9,180 x ๑๒) เป็นเงิน   110,160 บำท 
  - สมำชิกสภำฯ จ ำนวน ๑๓ คน (7,200 x ๑๒ x ๑๓) เป็นเงิน 1,123,200 บำท
  - เลขำนุกำรสภำฯ 7,200 x ๑๒ เป็นเงิน      86,400 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไปงำนบริหำรทัว่ไป  
 
 
 
 

42 



 

๑.๒.หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว (ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้รวม ๒,854,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  ๒,5๐๐,๐๐๐ บาท 
    - เ พ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท                        
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

  ๑.๒.๒ ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งไว้ ๑๖๘,๐๐๐ บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน ๕อัตรำ (ปลัด อบต./รองปลัด 
อบต. หัวหน้ำส ำนักปลัดและหัวหน้ำฝ่ำยฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป                      
งำนบริหำรทั่วไป  

  ๑.๒.๓. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท  
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐บำท             
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

  ๑.๒.๔. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

  ๑.๒.๕. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท 
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  
 
๒. งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม ๑,995,๐0๐ บาท ( ๒.๑+ ๒.๒) แยกเป็น 
 ๒.๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม ๑,695,๐0๐ บาท 
  ลักษณะค่าตอบแทน  (ส านักงานปลัด) รวม ๑30,๐๐๐ บาท 

  ๒.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล             
ตั้งไว้ 80,๐๐๐.- บาท 
           - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง                 
และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 

  ๒.๑.๒ ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ ๑5,๐๐๐ บาท 
   - เ พ่ื อจ่ ำ ย เป็ นค่ ำ เ ช่ ำบ้ ำนของพนั ก งำนส่ วนต ำบลที่ มี สิ ทธิ ได้ รั บตำมระ เบี ยบฯ                        
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 

  ๒.๑.๓ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 30,๐๐๐ บาท  
   - เพ่ือจ่ ำยเป็นเงินช่ วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้ แก่พนักงำนส่ วนต ำบล ตำมระเบียบฯ                                        
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 

  ๒.๑.๔ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท 
   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล                
และพนักงำนจ้ำง ที่มีควำมจ ำเป็นต้องมำปฏิบัติรำชกำรกรณีเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุก
ประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  
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  ลักษณะค่าใช้สอย   ตั้งไว้รวม  ๑,235,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑.๕ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้รวม  1,025,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ำยเป็น 
  - ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.- บำท ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล, ลูกจ้ำง
ประจ ำ,พนักงำนจ้ำง,คณะผู้บริหำร และสมำชิก อบต.ในกำรสัมมนำหรืออบรมบุคลำกรท้องถิ่นตำมแผนกำร
ฝึกอบรมของสถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และตำมโครงกำรควำมร่วมมือกับ
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 
  - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดภำยในส ำนักงำน พนักงำนขับรถยนต์ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลผู้ช่วย
นักพัฒนำชุมชน เจ้ำหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือส ำนักงำนทั่วไป และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ในกำรให้บริกำร
ประชำชน เป็นเงิน ๘9๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรทั่วไป 
  - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในกำรท ำป้ำยต่ำงๆ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท เช่น ป้ำยรณรงค์พระบรมรำโชวำท                 
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ป้ำยรณรงค์ให้ควำมรู้แก่ประชำชน ป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ                 
และป้ำยประชำสัมพันธ์อ่ืนๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป              
งำนบริหำรทั่วไป  
  - ค่ำบอกรับวำรสำร สื่อ พิมพ์ต่ำงๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วำรสำร นิตยสำร ฯลฯเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท             
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  
  - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร ค่ำจัดจ้ำงสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ท ำกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทั่วไป ฯลฯ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำพ้ืนที่เว็บไซด์ของ อบต.จอมประทัด เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

  ๒.๑.๖ ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท 
  - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำงและทรัพย์สินอ่ืนฯลฯ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บำท               
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

  ๒.๑.๗ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการตั้งไว้รวม 9๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ำยเป็น 
  - ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำร
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำตรวจงำนรำชกำร หรือนิเทศงำนของ อบต.หรือทัศนศึกษำดูงำน  หรือมำด ำเนิน
กิจกำรอ่ืนที่เป็นประโยชน์กับอบต.โดยตั้งจ่ำยไม่เกินร้อยละ ๑ ของรำยได้จริงของปีงบประมำณที่ล่วงมำ โดยไม่
รวมรำยได้จำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ตำมหนังสือกระทรวงหำด
ไทยที่ มท๐๘๐๘๔/ว.๒๓๘๐ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๔๘ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภทปรำกฏในแผนงำน
บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
  - ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำหรือคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอม
ประทัด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป                                
งำนบริหำรทั่วไป 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำและประชุมคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น   เป็นเงิน                   
๒๐,๐๐๐ บำท เพ่ือน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีน ำไปปฏิบัติ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
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  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บำทและกิจกรรมสนับสนุน
กำรจัดประชุมประชำคม แผนชุมชน กำรพัฒนำผู้น ำชุมชน สร้ำงเครือข่ำยผู้น ำชุมชนและสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณำกำร เพ่ือน ำข้อมูลมำจัดท ำเป็นแผนพัฒนำท้องถิ่น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท                    
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
  - ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ด้ ำนคุณธรรมและจริ ยธรรมให้ แก่ คณะผู้ บริหำร                         
สมำชิก อบต.พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง ฯลฯ  เพ่ือสร้ำงทัศนคติและจิตส ำนึกที่ดีงำม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท                             
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 

  ๒.๑.๘ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้
รวม 50,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น 
  - ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือก                         
ตั้งก ำหนด  (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง และกรณีคณะกรรมกำรเลือกตั้งสั่งให้มีกำรเลือกตั้ง
ใหม่ และกรณีอ่ืนๆ) โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือที่กระทรวงมหำดไทยด่วน ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๑๙๓๒ ลงวันที่ ๑๖ 
มิถุนำยน ๒๕๕๒และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๐.๔/๔๖๘ ลงวันที่    ๑๗ มกรำคม 
๒๕๕๖ อีกทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ กำรรณรงค์หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึง
สิทธิและหน้ำที่            และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ในกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎรและหรือสมำชิกวุฒิสภำ
ตำมควำมเหมำะสม                      โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๑5,
๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ               
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรม สัมมนำ ของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำรฯ                
และสมำชิก อบต. เป็นเงิน 3๕,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป               
งำนบริหำรทั่วไป 
  ลักษณะค่าวัสดุต้ังไว้รวม   330,000 บาทแยกเป็น 
  ๒.๑.๑๐ ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ ๑5๐,๐๐๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ              
เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ กำว แฟ้ม แบบพิมพ์ ไม้บรรทัด หมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ                      
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  
  ๒.๑.๑๑ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 4๐,๐๐๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ  
เช่น แปรง ไม้กวำด ถ้วย ชำม ช้อน ส้อม แก้วน้ ำ จำนรอง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ทุกประเภทปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  
  ๒.๑.๑๒ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อวัสดุยำนพำหนะ
ส ำหรับรถจักรยำนยนต์และรถยนต์ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน หม้อน้ ำรถยนต์ ฯลฯ       
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 
  ๒.๑.๑๓ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 70,๐0๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน ถ่ำน น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ฯลฯ  ส ำหรับรถจักรยำนยนต์                    
และรถยนต์ของ อบต. หรือของส่วนรำชกำรอ่ืนที่ขอยืมน ำมำใช้ในงำน อบต.  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท                
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  
  ๒.๑.๑๕ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ทุก
ประเภท   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป 
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 ๒.๒ หมวดค่าสาธารณูปโภค  ต้ังไว้รวม 30๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
  ๒.๒.๑ ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ ๒25,๐๐๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำ ส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล โรงผลิตปุ๋ยชีวภำพ หมู่ที่ ๕ ต ำบลจอมประทัด และทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                
จอมประทัด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  

  ๒.๒.๒ ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ ส ำหรับที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจอมประทัด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 

  ๒.๒.๓ ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรภำพหรือ
โทรสำร ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

  ๒.๒.๔ ประเภทบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ค่ำธนำณัติค่ำซื้อดวงตรำ
ไปรษณีย์ยำกร และค่ำอำกรแสตมป์ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำร
ทั่วไป  

  ๒.๒.๕ ประเภทค่าประปา ตั้งไว้ 20,๐๐๐บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำในส ำนักงำน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  
 
๓. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม 75,300 บาท (๓.๑.๑+๓.๑.๒) 
 ๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  ต้ังไว้รวม 75,300 บาท  
  ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ต้ังไวร้วม 75,300 บาทแยกเป็น 
  ๓.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานตั้งไว้รวม 45,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ำยเป็น 
  - ค่ำจัดซื้อตู้โชว์  ตั้งไว้ 7,๐๐๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้โชว์จ ำนวน 1 ตู้  (ตำมรำคำท้องถิ่น)ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยไดทุ้กประเภท   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
  - ค่ำจัดซื้อชั้นเข้ำมุม  ตั้งไว้ 2,๐๐๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชั้นเข้ำมุม  จ ำนวน ๑ ตัว                       
(ตำมรำคำท้องถิ่น) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 
  - ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  ตั้งไว้ 6,๐๐๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 2 ตัว                
(ตำมรำคำท้องถิ่น) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุก  ประเภทปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 
  - ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีบุนวม ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีบุนวม จ ำนวน 50 ตัว  
(ตำมรำคำท้องถิ่น) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุก  ประเภทปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  
(ข้อมูลมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 199 
     
  ๓.๑.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้   30,3๐๐  บาท  
    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจ ำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ จ ำนวน 1 
เครื่อง  เป็นเงิน 20,3๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุก ประเภทปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป                    
(ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปีพ.ศ.๒๕60) (ข้อมูลมำจำก
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 201   รำยละเอียด ดังนี้ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 16,000 บาท 
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 คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ ๔ แกนหลัก (๔core) หรือ ๘ แกนเสมือน(๘ Thread)                
โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHzหรือดีกว่ำจ ำนวน ๑ หน่วย 
  - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๖ MB  
  - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๔ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๑ TB หรือ ชนิด Solid 
State Diskขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๑2๐ GB จ ำนวน ๑ หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน ๑ หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Best-T 
หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
  - มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐ : ๑ และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 
๑9 นิ้ว  จ ำนวน ๑ หน่วย 

 
 

     เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 4.5 ภำพต่อนำที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น 
 

 
 

   เครื่อง CPU  ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท 
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ CPU ไม่น้อยกว่ำ ๔ แกนหลัก (๔core) หรือ ๘ แกนเสมือน(๘ Thread)                
โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHzหรือดีกว่ำจ ำนวน ๑ หน่วยจ ำนวน 1 เครื่อง                    
เป็นเงิน 10,000 บำท (ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 
2560) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
 
 
 ๔. งบเงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๑ หมวดเงินอุดหนุน รวม  ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๑.๑ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะศาลพระ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท 
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลระดับอ ำเภอและศูนย์ประสำนงำนระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ ำเภอวัดเพลง      
ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะศำลพระ  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
กองคลัง 

         งานบริหารงานคลัง กองคลัง รวม 2,055,860.00 บำท 
          1. งบบุคลากร รวม 1,229,960.00 บำท 
               1.1 หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,229,960.00 
บำท 
               1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 807,880.00 บำท 
                - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 3 อัตรำ เป็นจ ำนวนเงิน 807,880.00 
บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  

               1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.00 บำท 
                - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นจ ำนวนเงิน 42,000.00 
บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  

                 1.1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตั้งไว้ 216,080.00 บำท 
                 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจ ำให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นจ ำนวนเงิน 216,080.00 
บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  

                 1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 130,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น 
        - ค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี  จ ำนวน 1 อัตรำ 
เป็นเงิน 130,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 

        1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 34,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น 
                  - เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ เป็นเงิน 34,000 
บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  
                   

2. งบด าเนินงาน รวม 820,000.00 บำท 
              2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ รวม 815,000.00 บำท 
                     คา่ตอบแทน รวม 194,000.00 บำท 
                    2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ตั้งไว้ 90,000.00 บำท 
                    - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
ประจ ำปี) 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ เป็นจ ำนวนเงิน 90,000.00 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  

                    2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 74,000.00 บำท 
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                    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นจ ำนวนเงิน 74,000.00 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000.00 บำท 
                    - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงและผู้มีสิทธิเบิกได้        
ตำมระเบียบฯ ของทำงรำชกำร เป็นจ ำนวนเงิน 30,000.00 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  
   ค่าใช้สอย รวม 516,000.00 บำท 

2.1.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 306,000.00 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและผู้มี

สิทธิ         เบิกได้ตำมระเบียบฯ ของทำงกำรำชกำรในกำรประชุม อบรมสัมมนำต่ำงๆ ฯลฯ เป็นจ ำนวนเงิน 
30,000.00 บำท                 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ             
และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน จ ำนวนเงิน 276,000.00 บำท ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  

2.1.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 40,000.00 บำท 
          - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ วัสดุถำวร

ต่ำงๆฯลฯ เป็นจ ำนวนเงิน 40,000.00บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรงำนคลัง  

2.1.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
รวม 170,000.00 บำท 

          - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บภำษี เช่น กำรจัดท ำทะเบียนแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน, ปรับปรุงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นจ ำนวนเงิน 100,000.00 บำท                  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และผู้มีสิทธิเบิก
ได้ ตำมระเบียบฯ ของทำงรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร อบรมสัมมนำ ฯลฯ  เป็นจ ำนวนเงิน 40,000.00 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปร ำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ            
เป็นจ ำนวนเงิน  30,000.00 บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำน
คลัง  

ค่าวัสดุ รวม 105,000.00 บำท 
2.1.7 ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 55,000.00 บำท 

         - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม คลิป ตรำยำง แบบพิมพ์ต่ำงๆ ซอง สิ่งพิมพ์ที่
ไดจำกกำรสั่งซื้อหรือกำรจ้ำงพิมพ์ ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ เป็นจ ำนวนเงิน 55,000.00 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้            
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  

2.1.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.00 บำท 
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          - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแบบ inkjet แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี           
และอ่ืนๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นจ ำนวนเงิน 50,000.00 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้                   
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  
 
 

               2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 5,000.00 บำท แยกเป็น 
2.2.1 ประเภทบริกำรไปรษณีย์ ตั้งไว้ 5,000.00 บำท 

      – เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำส่งพัสดุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ                   
ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์ยำกร (ดวงตรำแสตมป์) ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนคลัง  

3. งบลงทุน รวม 5,900.00 บำท 
      3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 5,900.00 บำท 
            3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตั้งไว้ 5,900.00 บำท 
         - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ีส ำนักงำน ตั้งไว้ 5,900.00 บำท จ ำนวน 1 ชุด                
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  
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ส านักปลัด 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ส านักงานปลัด 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้รวม 2,780,000 บาท (๑+๒+๓) 
๑. งบด าเนินงาน รวม ๒8๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม ๒8๐,๐๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าใช้สอย รวม ๒6๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐ บาท 
  - ค่ ำจ้ ำง เหมำบริกำรเวรยำม ดูแลรักษำควำมปลอดภัยในสถำนที่ และทรัพย์สินของ อบต.                
จ ำนวน ๑ อัตรำเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำ ควำมสงบ
ภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  
 

  ๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                          
ตั้งไว้ 20๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ำยเป็น 
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่เกิดจำกสำธำรณะภัยต่ำงๆ เช่น              
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย น้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนำว อัคคีภัย และไฟป่ำ ตำม
หนังสือด่วนมำกที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๕๖และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน 10๐,๐๐๐ บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุก
ประเภท  ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ 
บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรรักษำควำมสงบภำยใน  
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกัน และลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ เช่น เทศกำล ปีใหม่          
หรือสงกรำนต์ เป็นต้น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ 
กรกฎำคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน 5๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน   งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

   
  ลักษณะค่าวัสดุ ต้ังไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  - ค่ำจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่ำงๆ เช่น ถังเคมี
ดับเพลิง สำยส่งดับเพลิง หัวฉีด และอ่ืนๆ ส ำหรับประจ ำรถดับเพลิง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ทุกประเภท                   
ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  
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2. งบลงทุน ตั้งไว้รวม ๒,50๐,๐๐๐ บาท 
 2.๑ หมวดคา่ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวม ๒,50๐,๐๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าครุภัณฑ์ รวม ๒,50๐,๐๐๐ บาท 
  2.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 2,50๐,๐๐๐ บำท  
          - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ จ ำนวน 1 คัน ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้                           
ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนกำรรั กษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทั่ ว ไป เกี่ ยวกับกำรรั กษำ                       
ควำมสงบภำยใน  (ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕60)  
(ข้อมูลมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 156 

    คุณลักษณะ  
- รถบรรทุกน้ ำ (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ  
- ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ  
  170 กิโลวัตต์ 

         - ถังบรรจุน้ ำ มีปริมำตรควำมจุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 6,000 ลิตร 
- น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ส านักงานปลัด 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้รวม  47๐,6๐๐ บาท 
๑. งบด าเนินงาน รวม 47๐,6๐๐บาท 
 ๑.๑หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 47๐,6๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าใช้สอยตั้งไว้ 47๐,6๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๔3๐,๐๐๐ บำท 
  - ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพและกำรศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต.พนักงำนส่วน
ต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง อบต.จอมประทัด ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำชุมชน และกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรต่ำงๆ ตลอดจนรำยจ่ำยอ่ืนๆที่จ ำเป็นต้องจ่ำย  เป็นเงิน 25๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  
ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
  - ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพและกำรศึกษำดูงำนของกลุ่มพลังมวลชน กลุ่มเยำวชน  กลุ่มผู้สูงอำยุ                   
กลุ่มสตรี และกลุ่มอื่นๆ ในต ำบลจอมประทัด เช่น ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ตลอดจนรำยจ่ำยอ่ืนๆ
ที่จ ำเป็นต้องจ่ำย เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภทปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
   - ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บำท ในต ำบลจอมประทัด                        
เช่น  กำรจัดกิจกรรม ให้ควำมรู้แก่เด็กและเยำวชน จัดกิจกรรมเข้ำค่ำยยำเสพติดรณรงค์ประชำสัมพันธ์วันยำเสพติดโลก                
และจัดกิจกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวกับยำเสพติด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
   - ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรผู้ด้อยโอกำส                
ผู้ยำกจนผู้ยำกไร้ และผู้ไร้ที่พ่ึงในต ำบลจอมประทัด ตลอดจนรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมโครงกำรฯเป็นเงิน  
๒๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
  - ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกำรส่งเสริมอำชีพ วิสำหกิจชุมชน OTOP และ SME ให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเยำวชนกลุ่ม
ผู้สูงอำยุกลุ่มผู้พิกำร กลุ่มคนไร้ที่พึง กลุ่มผู้ด้อยโอกำสกลุ่มอำชีพอ่ืนๆและประชำชนในต ำบลจอมประทัด และกลุ่มอำชีพที่
ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆตำมหนังสืออ ำเภอวัดเพลงที่  รบ๐๐๒๓.๑/ว ๕๗๑ ลงวันที่  ๑๒ มิถุนำยน 
๒๕๕๗                เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บำทตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภทปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน  งำนส่งเสริม              และสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
  - ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคเอดส์ เป็นเงิน 10,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
  ๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                         
ตั้งไว้ รวม 4๐,6๐๐ บาท 
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่ำงๆ เพื่อควำมสำมัคคีของคนในชำติ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ /ว๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ 
กรกฎำคม ๒๕๕๙เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภทปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                          

แผนงานการเกษตร 
ส านักงานปลัดฯ 

           - ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร “รักษำ รักป่ำ รักษำแผน่ดิน และกำรอนรุักษ์ทรัพยำกร  น้ ำและปำ่ รวมทั้งสร้ำงจติ 
ส ำนึกของประชำชน ในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ   เป็นเงนิ ๒0,6๐๐ บำท ตั้งจำ่ยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท   
ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
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แผนงานการเกษตร 
ส านักปลัดฯ 

งานส่งเสริมการเกษตร ตั้งไว้รวม ๕๕,๐๐๐ บาท 
๑. งบด าเนินงาน รวม 1๕,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 1๕,๐๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าใช้สอย รวมต้ังไว้ 1๕,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐ บาท 
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร กำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร                     
เช่น โครงกำรแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้ำว โครงกำรสนับสนุนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร                   
งำนให้ควำมรู้เรื่องเกษตรปลอดภัย กำรพัฒนำข้อมูลของศูนย์ถ่ำยทอดกำรเกษตร กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ ฯลฯ เป็นเงิน 1๐,๐๐๐บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
กำรเกษตร  งำนส่งเสริมกำรเกษตร  

  ๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบั ติ ราชการที่ ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอ่ืน  ๆ                                     
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท                     
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรต ำบล ตำมหนังสือที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๖๒ ลงวันที่  ๘ มิถุนำยน ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป                          
ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร  งำนส่งเสริมกำรเกษตร  

2.  งบลงทุน รวม 20,000 บาท 
   2.2 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวม 20,000 บาท 
    ลักษณะครุภัณฑ์ รวมตั้งไว้ 20,000 บาท 
    2.2.1 ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ   ตั้งไว้ 20,000 บาท  
    - ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต์) เพ่ือใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ตำมถนน  โดยมีคณุสมบตั ิ ดงันี ้          

               แบบบำร์ยึดโซ่ ขนำด 11 นิ้ว   เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนำด 0.8 แรงม้ำ ประกอบพร้อมใช้
งำน จ ำนวน 2 ชุด   เป็นเงิน 20,๐๐๐ บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร  งำน
ส่งเสริมกำรเกษตร (ตำมรำคำท้องถิ่น)  (ข้อมูลมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) หน้ำ 7  
     

3. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้รวม   2๐,๐๐๐ บาท 
 3.๑ หมวดเงินอุดหนุนรวม 2๐,๐๐๐ บาท 
  3.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน    ตั้งไว้รวม  2๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น 
   - เงินอุดหนุนโครงกำรกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต ำบลจอมประทัดตั้งไว้ 1๐,๐๐๐ บำท ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร    
  - เงินอุดหนุนโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเพำะเห็ดของกลุ่มกำรเพำะเห็ดและกลุ่มอำชีพอ่ืนๆ                      
ในต ำบลจอมประทัด  ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร                        
งำนส่งเสริมกำรเกษตร  
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  ตั้งไว้รวม ๕0,๐๐๐ บาท 
1. งบลงทุน รวม    50,000  บาท 
 1.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  50,000  บำท 
  ลักษณะค่าครุภัณฑ์  
  1.๑.๑ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000  บำท 
          - เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลำสพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์   จ ำนวน 1 ล ำ                  
เครื่องยนต์แบบเรือหำงยำว เครื่องยนต์เบนซิน 5.5 แรง พร้อมชุดบังคับ เป็นเงิน 50,๐๐๐.- บำท (ตำมรำคำท้องถิ่น)                
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร  งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้  (ข้อมูลมำจำก
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้ำ 153  
     

            ลักษณะดังนี้ 
             -  ขนำดบรรทุก 8-10 คน 
    -  น้ ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่ำ 520 กก. 
    -  ขนำด 150x410x43 ซม. 
    -  ผลิตจำกไฟเบอร์กลำสผสมใยแก้ว  
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แผนงานสาธารณสุข 
ส านักงานปลัด 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    รวม  4๐,๐๐๐ บาท 
1. งบด าเนินงาน 
 1.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุรวม 4๐,๐๐๐ บาท 
   ลักษณะค่าวัสดุ ต้ังไว้  4๐,๐๐๐ บาท 
       1.1.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้   4๐,๐๐๐ บาท  
    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำและยำคุมก ำเนิดสุนัข -แมว ทรำยอะเบท และน้ ำยำเคมี
ก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุง ตั้งไว้ 4๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข                   
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานบริการสาธารณสุขอื่น  รวม  ๑5๐,๐๐๐ บาท  (๑+๒) 
๑. งบด าเนินงาน รวม ๙๐,๐๐๐  บาท 
 ๑.๑หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม ๙๐,๐๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าใช้สอย ต้ังไว้รวม ๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                               
ตั้งไว้รวม  ๙๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ำยเป็น 
  - ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ  ตั้งไว้   ๘๐,๐๐๐ บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย                    
ตำมโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อตำมฤดูกำล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท
ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรสำธำรณสุขอ่ืน   
  - ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ/ไข้หวัดนก และโรคระบำดอ่ืนๆ  ตั้งไว้ 
๑๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ทุกประเภท ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
บริกำรสำธำรณสุขอ่ืน 
   

๒. งบเงินอุดหนุน รวม  ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๑ หมวดเงินอุดหนุน รวม ๖๐,๐๐๐บาท 
  ๒.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ำยเป็น 
  - เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำสำธำรณสุขมูลฐำนให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุข หมู่ที่ ๑-๘                    
ต ำบลจอมประทัด เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บำท   ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนบริกำรสำธำรณสุขอ่ืน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี 

         ประมาณการรายจ่ายทุกแผนงานกองช่างรวมทั้งสิน้ 4,251,000 บาท 
   ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,104,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  

หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตั้งไว้  รวม 4,000 บาท 
 

 
1 งบบุคลากร 

  
ตั้งไ      ตั้งไว้ 815,000 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 815,000 บาท 

   
  

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน     
  

     ตั้งไว้ 612,000 บาท 

  
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง, หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง, 

 
   

นำยช่ำงโยธำ ฯลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
    

   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

 
         
  

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
  

ตั้งไว้ 42,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 2  อัตรำ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง, หัวหน้ำฝำ่ยก่อสร้ำง 

 

   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

 
         
  

1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  

ตั้งไว้ 137,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ   ดังนี้ 

    
   

 - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ดงนี้ 
     

   
   1) ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

  
1 อัตรำ 

  

   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

 
         
  

1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
  

ตั้งไว้ 24,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้ 

   
   

 - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ดงนี้ 
     

   
   1) ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

  
1 อัตรำ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
 
 

 
 

2 งบด าเนินงาน ตั้งไว้ รวม 441,000 บาท แยกเป็น 
 

  
ค่าตอบแทน    111,000 บาท 

   
  

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

 
          

   
ตั้งไว้ 10,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงงำนก่อสร้ำง ฯลฯ 

   
   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

         
  

2.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน  
  

ตั้งไว้ 71,000 บาท 

 
          เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  

    
   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

         
  

2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  

ตั้งไว้   30,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิเบิกตำมระเบียบของ 

 
   

ทำงรำชกำร 
     

   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 
         
  

ค่าใช้สอย 220,000 บาท 
   

  
2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

  
ตั้งไว้    180,000 บาท 

 
          เพ่ือจ่ำยเป็น 

     
   

1) ค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียนต่ำงๆ  ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล ในกำรอบรมสัมมนำ  และจ้ำงเหมำ 
 

   
   บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ 

     
   

2) ค่ำกำรจัดท ำแนวเขตกำรปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

   
3) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนทั่วไป  ฯลฯ 

     
   

4) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอกคลอง, กำรก ำจัดวัชพืชในต ำบล ฯลฯ 
 

   

5) ค่ำกำรวำงผังชุมชนและปรับปรุงผังเมืองรวม กำรพัฒนำบุคลำกรและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวำงผัง
เมืองและ 

   
   ด้ำนช่ำง งำนพัฒนำสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

    
   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

         
  

2.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     
 

      
ตั้งไว้     10,000 บาท 
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ และอ่ืนๆ ที่
สำมำรถ 

   
เบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ 

     

   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 2.6 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
  

ตั้งไว้ 30,000 

 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 

 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯลฯ 

  
 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      ค่าวัสดุ     110,000 บาท 
  2.7 ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  

  
ตั้งไว้   20,000 

 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆเช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ 

 
 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      2.8 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง 
  

ตั้งไว้    30,000 

 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เพ่ือใช้ในกิจกำรต่ำงๆ ของ อบต. เช่น ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ สี ท่อ ฯลฯ 

 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      
2.9 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น  

  
ตั้งไว้    

40,000 
บาท 

 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเครื่อง ฯลฯ ส ำหรับรถยนต์ เครื่องตัดหญ้ำ ฯลฯ 

 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      
      
2.10 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  

  
ตั้งไว้   

20,000 
บาท 

 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทกระดำษต่อเนื่อง  แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึกฯลฯ 

 
 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      งบลงทุน ตั้งไว้รวม 848,000 บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์     ตั้งไว้ 848,000 บาท 
 

3.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
 

ตั้งไว้ 
50,000 

บาท 

 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน หรือ 

62 



 

 
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯลฯ 

 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      
3.2 ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

  
ตั้งไว้ 

11,000
บาท 

 

1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 
บำท 

  
 

(ซื้อตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์) 
    

 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

3.3 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

  
ตั้งไว้ 787,000 บาท 

 
1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลัง 

 
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จ ำนวน 1 คัน 

 
 

(ซื้อตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์) 
     

 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 811,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

     แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
 

ตั้งไว้ รวม 811,000 บาท 
  

 
1 งบด าเนินงาน ตั้งไว้รวม 386,000 บาท 

  
  

ค่าใช้สอย 236,000 บาท 
   

  
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

  

ตั้ง
ไว้    236,000 บาท 

 
          เพ่ือจ่ำยเป็น 

     

   
1) ค่ำรำงวัดที่ดิน 

     
   

2) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนทั่วไป ฯลฯ 
     

   
3) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ฯลฯ 

     
   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   

  
ค่าวัสดุ 

 
150,000 บาท 

   

  
1.2 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น  

  

ตั้ง
ไว้    50,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเครื่อง ฯลฯ ส ำหรับรถกระเช้ำ เครื่องตัดหญ้ำ ฯลฯ 

   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

   
         

  
1.3 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

  

ตั้ง
ไว้    100,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำต่ำงๆ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ บัลลำสต์ สตำร์เตอร์ โคมไฟฟ้ำ ฯลฯ 

 
   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   

 
2 งบลงทุน ตั้งไว้รวม 425,000 บาท 

  

  
ค่าครุภัณฑ ์    ตั้งไว้รวม 80,000 บาท 

  

  
2.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

 

ตั้ง
ไว้ 80,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน หรือ 

   
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯลฯ 

 
   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 345,000 บาท แยกเป็น 

 
  

2.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้    200,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง เช่น กำรซ่อมแซมถนน ฯลฯ 

   

   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
ถนน 

   
         

  
2.3 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

  
ตั้งไว้   145,000  บาท 

  
 1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้ำนดอนตำสน โดยผิวจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร 

   
ยำว 80 เมตร หนำ 0.15 เมตร  พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 280ตำรำงเมตร พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ 

   
โครงกำร  

     

   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
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                                     รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
                                                            ประจ าปีงบประมาณ 2561 
                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
                                                        อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี 

         ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 650,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  

หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
     

         แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  

 ตั้ง
ไว้

รวม 650,000 บาท 

 
1 งบด าเนินงาน 

  

ตั้ง
ไว้

รวม 580,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย 500,000 บาท 

   

  
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

  

ตั้ง
ไว้    500,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็น 

     

   
1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเก่ียวกับกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งค่ำเช่ำที่ดินหรือค่ำจ้ำงเอกชน 

   
หรือหน่วยงำนอื่นในกำรจ ำกัดขยะ ฯลฯ 

     

   
2) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนทั่วไป ฯลฯ 

     

   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

         
  

ค่าวัสดุ 
 

80,000 บาท 
   

  
1.2 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น  

  

ตั้ง
ไว้    80,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเครื่อง ฯลฯ ส ำหรับรถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้ำ ฯลฯ 

   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
         
 

2 งบลงทุน ตั้งไว้รวม 70,000 บาท 
  

  
ค่าครุภัณฑ ์     ตั้งไว้ 70,000 บาท 

  

  
2.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

 

ตั้ง
ไว้ 70,000 บาท 
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รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน หรือ 

   
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯลฯ 

 

   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

   

 
 
 

     รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี 

         ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 686,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

     
         แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา ตั้งไว้ รวม 686,000 บาท แยกเป็น 
 

 
1 งบด าเนินงาน ตั้งไว้ รวม 636,000 บาท แยกเป็น 

 
  

ค่าใช้สอย 216,000 บาท 
   

  
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

  
ตั้งไว้    216,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็น 

     

   
ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนทั่วไป ฯลฯ 

     

   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 

   

         
  

ค่าวัสดุ 
 

60,000 บาท 
   

  
1.2 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

 
ตั้งไว้    40,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเคมีภัณฑ์ เพ่ือใช้ในกิจกำรประปำ เช่น สำรส้ม คลอรีน ทรำยกรองน้ ำ ฯลฯ  

 
   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
   

         
  

1.3 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง 
  

ตั้งไว้    20,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เพ่ือใช้ในกิจกำรประปำ เช่น ท่อน้ ำ และอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำงๆ ฯลฯ 

 
   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
   

         
  

ค่าสาธารณูปโภค 360,000 บาท 
  

  
1.4 ประเภทค่าไฟฟ้า  

  
ตั้งไว้   360,000 บาท 
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ค่ำกระแสไฟฟ้ำกิจกำรประปำของ อบต. 

     

   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
 

   
 

2 งบลงทุน ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น 
 

  
ค่าครุภัณฑ ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท 

  

  
2.1 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

  

ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท 

  
1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปั้มเคมี จ ำนวน 2 ชุดๆ ละ 10,000 บำท  มีคุณลักษณะดังนี้ 

  

   

ใช้ไฟฟ้ำขนำด 220 - 240V 0.34 a อัตรำกำรไหล 0.01-1.0 GPH (0.04-3.8 L/H) มีปุ่มปรับส ำหรับ
ปรับ Stroke ของกำรฉีดได้ หัวฉีดมีวำล์วป้องกันกำรไหลย้อนกลับ (Check Value) ควำมสูงของกำรดูด 
1.5 

   
เมตรแรงดันสูงสุด 110 Psi หรือ 7.6 Bar มีควำมทนต่อสำรกรด-ด่ำงและสำรเคมีเป็นอย่ำงดี 

   
(ซื้อตำมรำคำท้องถิ่นเนื่องจำกไม่มีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์)  

    
   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
   

         

  
2.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 

ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท 

  
1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน หรือ 

   
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯลฯ 

 
   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
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ส่วนการศึกษา 
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แผนงานการศึกษา 
ส่วนการศึกษา 

 

ประมาณการรายจ่ายทุกแผนงานรวมทั้งส้ิน  ๒,๕๕๗,120 บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม  ๑,๓๖๕,๘๒๐  บาท (๑+๒+๓) 
๑. งบบุคลากร   รวม ๘๘๘,๓๒๐  บาท  
 ๑.๑ หมวดเงินเดอืนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไวร้วม ๘๘๘,๓๒๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน                
ส่วนต าบลจ านวน ๑ อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  ๑.๑.๒ ประเภทเงินเดือนครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด ตั้งไว้ ๒๕๘,๘๔๐ บาท                   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

   ๑.๑.๓ ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนต าบลจ านวน ๑ อัตรา เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

          ๑.๑.๔ ประเภทค่าตอบแทนลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง สันทนาการ จ านวน ๑ อัตรา เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจ า เป็นเงิน ๒๒๕,๔๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

 ๑.๑.๕ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ ๑๓๘,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๑ อัตรา ๑๓๘,๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

   ๑.๑.๖ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่า
ครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๑ อัตรา เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
๒. งบด าเนินงาน   รวม  ๔๔๑,๐๐๐  บาท 
 ๒.๑ หมวดคา่ตอบแทนใชส้อยและวัสดุ  รวม ๔๔๑,๐๐๐  บาท  
   ลักษณะค่าตอบแทน รวม ๘๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล                    
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ                      
(เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  ๒.๑.๓ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
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   ลักษณะค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม  ๓๐๑,๐๐๐  บาท แยกเป็น 
  ๒.๑.๔ ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้รวม ๑๓๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
  - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และผู้ดูแลเด็ก อบต.จอมประทัด 
ในการสัมมนาหรืออบรม ฯลฯ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  - ค่าจ้างเหมาบริการในการท าป้ายต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท                        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                      
  - ค่ าจ้ าง เหมาบริการดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.จอมประทัด  จ านวน ๑ อัตรา                        
เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

   ๒.๑.๕ ประเภทรายจ่ายซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
  - เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน                     
และสิ่ ง ก่ อสร้ า ง  ค่ าบ า รุ ง รั กษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์ สิ น อ่ืนๆ  เช่ น  วั สดุ ต่ า งๆ ครุ ภัณ ฑ์ต่ า งๆฯลฯ                         
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  ๒.๑.๖ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ ตั้งไว้รวม ๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
  - ค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท 
เช่น โครงการวันพ่อแห่งชาติ โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการปฐมนิเทศ โครงการการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
โครงการธรรมะสอนน้อง โครงการสานฝันปันรัก โครงการกีฬาสัมพันธ์ โครงการงานวันวิชาการ ฯลฯ ส าหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา   
  - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมเด็กและเยาวชน         
ช่วงปิดภาคเรียน ฯลฯ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา                   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

  ๒.๑.๗ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                   
ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ               
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า   เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
  - ค่ า ใช้ จ่ าย ในการด า เนินการที่ อ่ านหนั งสื อ พิมพ์ประจ าหมู่ บ้ าน  เป็น เ งิน  ๖๐,๐๐๐ บาท                     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
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  ลักษณะค่าวัสดุ  ตั้งไว้รวม ๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑.๘ ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้ งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท เ พ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่ งของเครื่องใช้ต่างๆ                        
เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

  ๒.๑.๙ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์
แผ่นซีดี  แผ่นกรองแสง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

  ๒.๑.๑๐ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น ไม้กวาด ที่นอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม แก้วน้ า ยาเวชภัณฑ์ ฯลฯ  ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  
 
๓. งบลงทุน รวม ๓๖,๕๐๐ บาท 
 ๓.๑ หมวดคา่ครุภัณฑ์ทีด่ินและสิ่งกอ่สรา้ง  รวม ๓๖,๕๐๐ บาท 
  ลักษณะครุภัณฑ์  รวม ๓๖,๕๐๐ บาท 
   ๓.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้ ๓๖,๕๐๐ บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ตั้งไว้ ๓,๕๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีส านักงานปรักขาเกลียว
พลาสติก จ านวน ๑ ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐)  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๒,๐๐๐ พีทียู 
จ านวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานการศึกษา             
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕6๐)
  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท จ านวน ๔ ตู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (ตามเกณฑ์ราคากลาง              
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐)  
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แผนงานการศึกษา 
ส่วนการศึกษา 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม ๗๕๓,๓๐๐ บาท 
๑. งบด าเนินงาน  รวม ๓๙๓,๓๐๐ บาท 
 ๑.๑ หมวดคา่ตอบแทนใชส้อยและวัสดุ   รวม ๓๙๓,๓๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าใชส้อย   รวม ๑๖๘,๗๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท 
  - เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายกิจกรรมทัศนศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด ตั้ ง ไว้                     
๓๐,๐๐๐ บาท ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

    ๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                
“โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา” ตั้งไว้รวม ๑๓๘,๗๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
  - ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด  (๑๙ คน x ๒๐ บาท x ๒๘๐ วัน) 
เป็นเงิน ๑๐๖,๔๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน                   
และประถมศึกษา  
   - ค่ า จั ดซื้ อ วั ส ดุ กา รศึ กษาของศูนย์ พัฒนา เด็ ก  อบต .จอมประทั ด  ตั้ ง ไ ว้  ๓๒ ,๓๐๐ บาท                              
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                  
** หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

   ลักษณะค่าวัสดุ  ตั้งไว้รวม  ๒๒๔,๖๐๐ บาท 
  ๑.๑.๓ ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)  ตั้งไวร้วม ๒๒๔,๖๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
   - ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (๘๗ คน x ๗.๘๒ บาท x ๒๖๐ วัน)                      
เป็นเงิน ๑๗๖,๘๘๘.๔๐ บาท โรงเรียนบ้านปากสระ (๓ คน x ๗.๘๒ บาท x ๒๖๐ วัน) เป็นเงิน ๖,๐๙๙.๖๐ บาท                        
รวมเป็นเงิน ๑๘๒,๙๘๘ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน                        
และประถมศึกษา  
  - ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๑๙ คน x ๗.๘๒ บาท x ๒๘๐ วัน)                         
ตั้งไว้ ๔๑,๖๑๒ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน                      
และประถมศึกษา  ** หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

๒. งบเงินอุดหนุน รวม ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๑ หมวดเงินอุดหนุน ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
  - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ  ( ๘๗ คน x ๒๐ บาท x ๒๐๐ วัน ) 
เป็นเงิน ๓๔๘,๐๐๐ บาท   และโรงเรียนบ้านปากสระ  (๓ คน x ๒๐ บาท x ๒๐๐ วัน)  เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
รวมเป็น เ งิน  ๓๖๐,๐๐๐ บาท  เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าอาหารกลางวันส าหรับ เด็ กนัก เรี ยนสั งกัด  สพฐ .                              
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา           
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                    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ส่วนการศึกษา 

 
 

งานกีฬา และนันทนาการ รวม  ๑๕๘,๐๐๐ บาท 
๑. งบด าเนินงาน รวม ๑๒๘,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑ หมวดคา่ตอบแทนใชส้อยและวัสดุ รวม ๑๒๘,๐๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าใชส้อย   ตั้งไวร้วม ๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชน และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม                       
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  

  ลักษณะค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม ๔๘,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๒ ประเภทวัสดุกีฬา  ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน              
ตระกร้อ ตาข่าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                
งานกีฬาและนันทนาการ   
 

 

๒. งบลงทุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท  
 ๒.๑ หมวดคา่ครุภัณฑ์ทีด่ินและสิ่งกอ่สรา้ง รวม ๓๐,๐๐๐ บาท  
  ลักษณะครุภัณฑ์  ตั้งไว้รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด                                   
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท  (ตามราคาท้องถิ่น)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ส่วนการศึกษา 

 
 
 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม  ๒๘๐,๐๐๐ บาท 
๑. งบด าเนินงาน รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑ หมวดคา่ตอบแทนใชส้อยและวัสดุ รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าใชส้อย ตั้งไว้รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                   
ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
  - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี หรือวันส าคัญทางศาสนา 
โดยถือปฏิบัติตามหนั งสือสั่ งการ เ ช่น งำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิ งพระบรมศพ ,งานแห่ เทียน ,                     
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                 
       - ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น เช่น,งานประเพณีสงกรานต์          
วันลอยกระทงและวันผู้สูงอายุ ฯลฯ  เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
 

๒. งบเงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑ หมวดเงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
  - เงินอุดหนุนโครงการ “กาชาดเที่ยวราชบุรี  ประจ าปี  ๒๕๖๑)  ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอวัดเพลง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  - เงินอุดหนุนอ าเภอวัดเพลง ตามโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ ประจ าปี ๒๕๖๑    
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ                     
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 



 

 
 
 
 
 
 
 

 


