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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

 บดัน้ี ถึงเวลาที่คณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง   จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติั  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วงอีกคร้ังหน่ึง  ฉะนั้น ในโอกาสน้ี ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง   
จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงัต่อไปน้ี 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง      มีสถานะการเงินดงัน้ี 
 ณ วนัที่ .................................................พ.ศ. .... 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน 46,642,048.78  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม   20,969,685.39  บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  15,458,074.22  บาท 
 1.1.4 รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวน .........-...........โครงการ   
  รวม  ………-……………… บาท 
 1.1.5 รายการที่ไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั  จ านวน ……-……… โครงการ    
 รวม  ……………-…………… บาท 
    ๑.๒ เงินกูค้งคา้ง ……………-……………… บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(1) รายรับจริงทั้งส้ิน   23,542,324.46 บาท    ประกอบดว้ย 
 หมวดภาษีอากร 322,056.93 บาท  
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 217,395.80 บาท  
 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 315,439.29 บาท  
 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - บาท  
 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 6,155.00 บาท  
 หมวดรายไดจ้ากทุน - บาท  
 หมวดภาษีจดัสรร 14,547,104.44 บาท  
 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 4,898,543.-   บาท  
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์ 3,235,630.-   บาท  
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(3) รายจ่ายจริง  จ านวน 10,998,979.27   บาท     ประกอบดว้ย   
   งบกลาง   214,263.00 บาท 

   งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว) 4,647,639.40 บาท 

   งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)   

1,883,286.87   บาท 

   งบลงทุน  (หมวดค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง) 142,560.00   บาท 

   งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน)  91,300.00   บาท 

   งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 818,000.00   บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ 3,201,930.00    บาท 

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที ่จ านวน …………-
……….. 

บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25559 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี2557  

ประมาณการ 
ปี2558  

ประมาณการ 
ปี2559 

รายได้จัดเกบ็เอง    
    หมวดภาษีอากร 322,056.93 330,000.- 330,000.- 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

217,395.80 208,000.- 208,000.- 

    หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 315,439.29 50,000.- 50,000.- 
    หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย ์

- -  

    หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 6,155.00 10,000.- 10,000.- 
    หมวดรายไดจ้ากทุน - -  
    รวมรายได้จัดเกบ็เอง 861,047.02 598,000.- 598,000.- 

รายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจดัสรร 14,547,104.44 11,402,000.- 13,402,000.- 
    รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรร
ให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,547,104.44 11,402,000.- 13,402,000.- 

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 4,898,543.00 4,000,000.- 4,000,000.- 
   รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

4,898,543.00 4,000,000.- 4,000,000.- 

รวม 20,306,694.46 16,000,000.- 18,000,000.- 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง    จังหวัดกาญจนบุรี 

 
2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ  
ปี 2558 

ประมาณการ  
ปี 2559 

จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 214,263.00 3,699,300.- 611,200.- 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และ
ค่าจา้งชัว่คราว) 

4,645,374.24 6,195,700.- 6,655,200.- 

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

1,944,586.87 4,680,000.- 5,395,000.- 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง) 

304,960.00 460,000.- 4,343,600.- 

    งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 91,300.00 20,000.- 20,000.- 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 818,000.00 945,000.- 975,000.- 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 8,018,484.11 16,000,000.- 18,000,000.- 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 
 
 

  

ส่วนที ่2 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

เร่ือง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

 

 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบุรี 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

    แผนงานบริหารทัว่ไป 8,343,200.- 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,161,200.- 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 1,795,000.- 
    แผนงานสาธารณสุข 120,000.- 
    แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 65,000.- 
    แผนงานเคหะและชุมชน 3,314,400.- 
    แผนสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 260,000.- 
    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 280,000.- 
ด้านการเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 50,000.- 
    แผนงานการพาณิชย ์ - 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
    แผนงานงบกลาง 611,200.- 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 18,000,000.- 

 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. งบกลาง (00400) 

งบ                        งาน  งานงบกลาง(00411) งาน………………… งาน………………… รวม 

งบกลาง       

    งบกลาง     611,200.- - - - 
    บ  าเหน็จ/บ านาญ - - - - 

รวม 611,200.- - - 611,200.- 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบุรี 

2. แผนงาน บริหารงานทัว่ไป (00110) 

งบ                       งาน งานบริหารทัว่ไป(00111) งานวางแผนสถิตฯิ(00112) งานบริหารงานคลงั(00113) รวม 

งบบุคลากร 4,311,200.- - 1,064,000.- 5,375,200.- 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,492,200.- - - 1,492,200.- 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,819,000.- - 1,064,000.- 3,883,000.- 
งบด าเนินงาน 1,581,000.- - 874,000.- 2,455,000.- 
    ค่าตอบแทน 286,000.- - 168,000.- 454,000.- 
    ค่าใชส้อย 955,000.- - 230,000.- 1,185,000.- 
    ค่าวสัดุ 340,000.- - 120,000.- 460,000.- 
    ค่าสาธารณูปโภค - - 356,000.- 356,000.- 
งบลงทุน 412,000.- - 41,000.- 453,000.- 
    ค่าครุภณัฑ ์ 362,000.- - 41,000.- 403,000.- 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 50,000.- - - 50,000.- 
งบรายจ่ายอืน่ - - - - 
    รายจ่ายอ่ืน     - - - - 
งบเงินอุดหนุน 60,000.- - - 60,000.- 
    เงินอุดหนุน 60,000.- - - 60,000.- 

รวม 6,364,200.- - 1,979,000.- 8,343,200.- 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

3. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120) 

งบ                       งาน งานบริหารทั่วไป(00121) งานเทศกิจ(00122) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ(00123) รวม 

งบบุคลากร - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - 

งบด าเนินงาน - - 180,000.- 180,000.- 
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใชส้อย - - 130,000.- 130,000.- 
    ค่าวสัดุ - - 50,000.- 50,000.- 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน - - 2,981,200.- 2,981,200.- 
    ค่าครุภณัฑ ์ - - - - 
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - - 2,981,200.- 2,981,200.- 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 
    รายจ่ายอื่น     - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม - - 3,161,200.- 3,161,200.- 

 1
0

 



 
 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบุรี 

4. แผนงานการศึกษา (00210) 

งบ                       งาน งานบริหารทัว่ไปฯ
(00211) 

งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา(00112) 

งานระดับมธัยมศึกษา
(00213) 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ(00214) รวม 

งบบุคลากร - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - 
งบด าเนินงาน - 840,000.- - - 840,000.- 
    ค่าตอบแทน - 20,000.- - - 20,000.- 
    ค่าใชส้อย - 300,000.- - - 300,000.- 
    ค่าวสัดุ - 520,000.- - - 520,000.- 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน - 130,000.- - - 130,000.- 
    ค่าครุภณัฑ ์ - 130,000.- - - 130,000.- 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - - - 
งบรายจ่ายอืน่ - - - - - 
    รายจ่ายอ่ืน     - - - - - 
งบเงนิอุดหนุน - 825,000.- - - 825,000.- 
    เงินอุดหนุน - 825,000.- - - 825,000.- 

รวม - 1,795,000.- - - 1,795,000.- 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

5. แผนงานสาธารณสุข (00220) 

งบ                       งาน งานบริหารทัว่ไป 
(00221) 

งานโรงพยาบาล 
(00222) 

งานบริการสาธารณสุขฯ(00123) รวม 

งบบุคลากร - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - 
งบด าเนินงาน - - 75,000.- 75,000.- 
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใชส้อย - - 25,000.- 25,000.- 
    ค่าวสัดุ - - 50,000.- 50,000.- 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน - - - - 
    ค่าครุภณัฑ ์ - - - - 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอืน่ - - - - 
    รายจ่ายอ่ืน     - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - 45,000.- 45,000.- 
    เงินอุดหนุน - - 45,000.- 45,000.- 

รวม - - 120,000.- 120,000.- 

1
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 

งบ                       งาน งานบริหารทัว่ไป 
(00231) 

งานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์(00232) 
รวม 

งบบุคลากร - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - 
งบด าเนินงาน - 60,000.- 60,000.- 
    ค่าตอบแทน - 60,000.- 60,000.- 
    ค่าใชส้อย - - - 
    ค่าวสัดุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - - - 
    ค่าครุภณัฑ ์ - - - 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอืน่ - - - 
    รายจ่ายอ่ืน     - - - 
งบเงนิอุดหนุน - - - 
    เงินอุดหนุน - 5,000.- 5,000.- 

รวม - 65,000.- 65,000.- 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบุรี 

7. แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งบ                       งาน งานบริหารทัว่ไปฯ
(00241) 

งานไฟฟ้าถนน(00242) งานสวนสาธารณะ
(00243) 

งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ
(00244) 

งานบ าบัดน า้เสีย
(00245) 

รวม 

งบบุคลากร 880,000.- - - 400,000.- - 1,280,000.- 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 880,000.- - - 400,000.- - 1,280,000.- 
งบด าเนินงาน 745,000.- - - 490,000.- - 1,235,000.- 
    ค่าตอบแทน 115,000.- - - 20,000.- - 135,000.- 
    ค่าใชส้อย 250,000.- - - 290,000.- - 540,000.- 
    ค่าวสัดุ 230,000.- - - 180,000.- - 410,000.- 
    ค่าสาธารณูปโภค 150,000.- - - - - 150,000.- 
งบลงทุน 107,400.- 642,000.- - 30,000.- - 779,400.- 
    ค่าครุภณัฑ ์ 107,400.- - - 30,000.- - 137,400.- 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - 642,000.- - - - 642,000.- 
งบรายจ่ายอืน่ 20,000.- - - - - 20,000.- 
    รายจ่ายอ่ืน     20,000.- - - - - 20,000.- 
งบเงนิอุดหนุน - - - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - - - 

รวม 1,752,400.- 642,000.- - 920,000.- - 3,314,400.- 

 

1
4

 



 
 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบุรี 

8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งบ                       งาน งานบริหารทัว่ไปฯ 
(00251) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252) 

รวม 

งบบุคลากร - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - 
งบด าเนินงาน - 220,000.- 220,000.- 
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใชส้อย - 220,000.- 220,000.- 
    ค่าวสัดุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - - - 
    ค่าครุภณัฑ ์ - - - 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอืน่ - - - 
    รายจ่ายอ่ืน     - - - 
งบเงินอุดหนุน - 40,000.- 40,000.- 
    เงินอุดหนุน - 40,000.- 40,000.- 

รวม - 260,000.- 260,000.- 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบุรี 

9. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) 

งบ                       งาน งานบริหารทัว่ไปฯ
(00261) 

งานกฬีาและนันทนาการ
(00262) 

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ่น
(00263) 

งานวชิาการและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว(00264) 

รวม 

งบบุคลากร - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - 
งบด าเนินงาน - 80,000.- 200,000.- - 280,000.- 
    ค่าตอบแทน - - - - - 
    ค่าใชส้อย - 50,000.- 200,000.- - 250,000.- 
    ค่าวสัดุ - 30,000.- - - 30,000.- 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน - - - - - 
    ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - - - 
งบรายจ่ายอืน่ - - - - - 
    รายจ่ายอ่ืน     - - - - - 
งบเงนิอุดหนุน - - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - - 

รวม - 80,000.- 200,000.- - 280,000.- 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบุรี 

10. แผนงานการเกษตร (00320) 

งบ                       งาน งานส่งเสริมการเกษตร 
(00321) 

งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้(00322) 
รวม 

งบบุคลากร - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - 
งบด าเนินงาน - 50,000.- 50,000.- 
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใชส้อย - 50,000.- 50,000.- 
    ค่าวสัดุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - - - 
    ค่าครุภณัฑ ์ - - - 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอืน่ - - - 
    รายจ่ายอ่ืน     - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 
    เงินอุดหนุน - - - 

รวม - 50,000.- 50,000.- 
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ข้อบัญญตัอิงค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบุรี 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2542 มาตรา 87 จึงตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ข้ึนไวโ้ดย
ความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วงและโดยอนุมติัของนายอ าเภอท่าม่วง ดงัน้ี 

 ขอ้ 1 ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั น้ีเรียกว่า ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 

 ขอ้ 2 ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั น้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1  ตุลาคม  2558 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 18,000,000.-บาท  

 ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  
…………………….… บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป  
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 8,343,200.- 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,161,200.- 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 1,795,000.- 
    แผนงานสาธารณสุข 120,000.- 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000.- 
    แผนงานเคหะและชุมชน 3,314,400.- 
    แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 260,000.- 
    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 280,000.- 
ด้านการเศรษฐกจิ - 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 50,000.- 

    แผนงานการพาณิชย ์ - 
ด้านการด าเนินงานอื่น - 
    งบกลาง 611,200.- 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 18,000,000.- 
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ขอ้ 5 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 ขอ้ 6 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง มีหนา้ที่รักษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญติัน้ี 

   ประกาศ ณ วนัที่      เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2558  

 
 

       (ลงนาม)   
         (นายวรเดช    กาญจนอโนทยั) 
       ต  าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
 
  อนุมตัิ/เห็นชอบ  
 
(ลงนาม)  
 ( ………….…………………………….) 
 ต  าแหน่ง      นายอ าเภอท่าม่วง   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องค์กรบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 

ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี 2559 

หมวดภาษีอากร       
  (1)ประเภทภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 186,123.- 228,746.- 244,388.- 238,286.-  250,000.- 
  (2)ประเภทภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 9,056.64 7,556.10 7,607.72 5,562.93  10,000.- 
  (3)ประเภทภาษีป้าย 91,178.- 84,047.- 111,371.- 78,208.-  70,000.- 

รวมหมวดภาษีอากร 286,357.64 320,349.10 363,366.- 322,056.93  330,000.- 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
  (1)ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา   1,090.28 1,088.34 1,755.70 135.80  - 
  (2)ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั - - 150.- 290.-  - 
  (3)ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 235,550.- 263,840.- 272,840.- 202,060.-  200,000.- 
  (4)ประเภทค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจง้สถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

- - 400.- 3,300.-  2,000.- 

  (5)ประเภทค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งประกาศหรือแผน่ปลิวเพ่ือการ
โฆษณา 

- 4,200.- 3,940.- 1,640.-  - 

  (6)ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 290.- 520.- 670.- 470.-  - 
  (7)ประเภทค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก - - -    
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 รายรับจริง ประมาณการ 

 
ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ยอดต่าง  
(%) 

ปี 2559 

  (8)ประเภทค่าปรับผดิสัญญา - 3,960.- - -  - 
  (9)ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 9,400.- 9,300.- 10,500.- 8,500.-  5,000.- 
 (10)ประเภทค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

2,500.- 2,700.- 2,900.- -  - 

 (11)ประเภทค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน - 1,000.- 1,000.- 1,000.-  - 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    217,395.80  208,000.- 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
  (1)ประเภทดอกเบ้ีย 78,155.89 192,831.55 252,876.74 315,439.29  50,000.- 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 78,155.89 192,831.55 252,876.74 315,439.29  50,000.- 

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็       
  (1)ประเภทเงินที่มีผูอุ้ทิศให ้ - - -    

  (2)ประเภทค่าขายแบบแปลน 4,000.- 9,000.- 13,000.- 4,000.-  10,000.- 

  (3)ประเภทรายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืน ๆ 3,877.27 1,520.- 11,300.- 2,155.-  - 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 7,877.27 10,520.- 24,300.- 6,155.-  10,000.- 

หมวดภาษีจัดสรร       
  (1)ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เล่ือน - - - 73,782.93  - 
  (2)ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 4,740,383.43 5,258,503.91 8,351,151.76 8,908,868.01  8,500,0000- 

  (3)ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จดัสรร รายไดฯ้ 907,102.36 1,254,718.37 1,433,145.57 1,537,493.86  1,500,000.- 

  (4)ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ 14,184.- 37,289.17 31,516.- 85,728.64  10,000.- 
  (5)ประเภทภาษีสุรา 436,211.64 577,724.16 602,023.50 658,880.53  500,000.- 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
 

ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี 2559 

  (6) ประเภทภาษีสรรพสามิต 1,051,187.59 1,038,973.88 1,316,178.86 896,210.11  1,500,000.- 
  (7) ประเภทค่าภาคหลวงแร่ 32,877.23 19,939.64 28,115.21 47,643.04  15,000.- 
  (8) ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 23,907.80 41,581.93 59,115.21 43,737.02  27,000.- 
  (9) ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  569,727.- 2,031,959.- 2,323,083.44 2,293,315.-  1,350.000.- 
  (10) ประเภทอากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมง -  - - -  - 
  (11) ประเภทภาษีจดัสรรอ่ืน ๆ - - - 1,445.30  - 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 7,775,581.05 10,260,690.06 14,144,329.55 14,547,104.44  13,402,000.- 

หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป       
  (1) ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

4,142,713.- 3,949,496.- 4,473,753.- 4,898,543.-  4,000,000.- 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป 4,142,713.- 3,949,496.- 4,473,753.- 4,898,543.-  4,000,000.- 

รวมทุกหมวด 12,539,515.13 15,020,495.05 19,553,781.71 20,306,694.46  18,000,000.- 

 
 

2
2

 



 

 

23 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน  18,000,000.- บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร รวม 330,000.- บาท 
(1) ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 250,000.- บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 
(2) ประเภทภาษีบ ารุงทอ้งที่ 

 
จ านวน 

 
10,000.- 

 
บาท 

ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา    
(3) ประเภทภาษีป้าย 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 

จ านวน    70,000.- บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 208,000.- บาท 
(1)ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา จ  านวน - บาท 

ค าช้ีแจง  ไม่ไดป้ระมาณการไว ้
(2)ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 

(3)ประเภทค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจง้ 
สถานที่จ  าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

ค าช้ีแจง  ไม่ไดป้ระมาณการไว ้
(4)ประเภทค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกาศหรือ 

แผน่ปลิวเพือ่การโฆษณา 
ค าช้ีแจง  ไม่ไดป้ระมาณการไว ้

(5)ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์
ค  าช้ีแจง  ไม่ไดป้ระมาณการไว ้

(6)ประเภทค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 
ค าช้ีแจง  ไม่ไดป้ระมาณการไว ้
(7)ประเภทค่าปรับผดิสญัญา 
ค าช้ีแจง  ไม่ไดป้ระมาณการไว ้

(8)ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการที ่

 
จ านวน 

 
จ านวน 

 
 

จ านวน 
 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 

 
200,000.- 

 
- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5,000.- 

 
บาท 
 
บาท 
 
 
บาท 
 
 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 



 

 

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 

(9)ประเภทค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานที่จ  าหน่ายอาหารหรือ 
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 

ตารางเมตร 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 

 
 

(10)ประเภทค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 

 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 

 
 

2,000.- 
 
 
 
 
 

1,000.- 

 
 
บาท 
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บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 50,000.- บาท 
    (1)ประเภทดอกเบี้ย จ านวน 50,000.- บาท 
    ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000.- บาท 
    (1)ประเภทเงินที่มีผูอุ้ทิศให ้ จ  านวน - บาท 
      ค าช้ีแจง  ไม่ไดป้ระมาณการไว ้
   (2)ประเภทค่าขายแบบแปลน 
     ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 
   (3)ประเภทรายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ 
     ค าช้ีแจง  ไม่ไดป้ระมาณการไว ้

 
จ านวน 

 
จ านวน 

 
10,000.- 

 
- 

 
บาท 
 
บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,402,000.- บาท 
    (1)ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 
     ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 

จ านวน 8,500,000.- 
 

บาท 

    (2)ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 
     ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 
    (3)ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ 
     ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 
    (4)ประเภทภาษีสุรา 
     ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 
    (5)ประเภทภาษีสรรพสามิต 
     ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 
    (6)ประเภทค่าภาคหลวงแร่ 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 

1,500,000.- 
 

10,000.- 
 

500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

15,000.- 

บาท 
 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 



 

 

     ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 
    (7)ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
     ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 
    (8)ประเภทธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
        ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
     ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 
    (9)ประเภทอากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมง 
     ค าช้ีแจง  ไม่ไดป้ระมาณการไว ้

 
จ านวน 

 
จ านวน 

 
 

จ านวน 
 

 
27,000.- 

 
1,350,000.- 

 
 

- 

 
บาท 
 
บาท 
 
 
บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 4,000,000.- บาท 
     (1)ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจ 
         หนา้ที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
        ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที่ผา่นมา 

จ านวน 4,000,000.- บาท 



 

 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

1.แผนงานงบกลาง        

งานงบกลาง        

      หมวดงบกลาง        
            ประเภทเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม - 79,806.- 99,226.- 54,108.- 70,000.-  70,000.- 

 
            ประเภทเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ - - - - -   
            ประเภทเงินเบ้ียยงัชีพคนพิการ - - - - -   
            ประเภทเงินเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ - 24,000.- 24,000.- 27,000.- 30,000.-  30,000.- 
            ประเภทเงินส ารองจ่าย - - - - 3,449,300.-  316,200.- 
            ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผกูพนั - 162,042.- - -   55,000.- 
            เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ - - 33,960.- 48,155.- 40,000.-   
            ทุนการศึกษา - - 16,500.- - -  - 

รวมหมวดงบกลาง - 265,848.- 173,686.- 129,263.- 3,589,300.-  471,200.- 

      หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ        
            ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ/บ านาญ - 75,000.- 80,000.- 85,000.- 110,000.-  140,000.- 

                 รวมหมวดบ าเหนจ็/บ านาญ - 75,000.- 80,000.- 85,000.- 110,000.-  140,000.- 

รวมงานงบกลาง - 340,848.- 253,686.- 214,263.- 3,699,300.-  611,200.- 

รวมแผนงานงบกลาง - 340,848.- 253,686.- 214,263.- 3,699,300.-  611,200.- 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

2.แผนงานบริหารงานทัว่ไป        

งานบริหารงานทัว่ไป        

งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายการเมอืง)        
         ประเภทรายจ่ายเงินเดือนนายกอบต./รองนายก อบต.(210100) - 495,840.- 461,406.- 452,876.60 556,200.-  556,200.- 
         ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกอบต./รองนายก
อบต.210200) 

- 38,400.- 35,732.- 35,167.31 42,200.-  42,200.- 

         ประเภทคา่ตอบแทนพิเศษนายกอบต./รองนายกอบต.(210300) - 38,400.- 35,732.- 35,167.31 42,200.-  42,200.- 
         ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต./ท่ีปรึกษานายก
อบต.(210400) 

- 
82,560.- 63,066.- 71,322.67 86,400.- 

 86,400.- 

         ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.(210600) - 648,840.- 616,063.- 611,510.62 676,300.-  678,800.- 
         ประเภทเงินค่าตอบแทนอ่ืน - - - - -  86,400.- 

รวมหมวดเงนิเดือน(ฝ่ายการเมอืง) - 1,304,300.- 1,211,999.- 1,206,044.51 1,403,800.-  1,492,200.- 

      หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)        
            ประเภทเงินเดือนพนกังาน(220100) - 821,172.- 1,022,895.- 1,095,091.32 1,841,000.-  1,995,000.- 
            ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆพนกังาน(220200) - 119,190.- 112,925.- 26,890.31 18,000.-  18,000.- 
            ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง(220300) - 42,000.- 42,000.- 58,370.- 84,000.-  84,000.- 
            ประเภทคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง(220600) - 413,100.- 474,240.- 573,205.54 624,000.-  650,000.- 
            ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง(220700) - 163,760.- 185,163.- 170,064.03 43,000.-  72,000.- 

รวมหมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) - 1,559,222.- 1,837,200.- 1,923,,621.20 2,610,000.-  2,819,000.- 

รวมงบบุคลากร  2,863,522.- 3,049,219.- 3,129,665.71 4,013,800.-  4,311,200.- 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 

 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

งบด าเนินการ        

      หมวดค่าตอบแทน        
      ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่อปท. - 298,300.- - 9,150.- 200,000.-  50,000.- 
            ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ(310300) - - - - 20,000.-  10,000.- 
            ประเภทค่าเช่าบา้น(310400) - 25,151.- 27,600.- 34,800.- 60,000.-  186,000.- 
            ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร(310500) - 12,605.- 11,155.- 10,935.- 40,000.-  40,000.- 
            ประเภทเงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600) - 161,200.- 225,073.25 11,220.- -  - 

            รวมหมวดค่าตอบแทน - 497,256.- 263,828.25 66,105.- 320,000.-  286,000.- 

      หมวดค่าใช้สอย        
            ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ(320100) - 7,890.- 30,832.- 39,700.- 50,000.-  110,000- 
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ(320200) - 148,657.- 86,614.22 63,148.- 230,000.-  230,000.- 
            ค่ารับรอง - 16,725.- 5,050.- 3,975.- 25,000.-  20,000.- 
            ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาฯ  - - - -  10,000.- 
            ค่ารับวารสารและส่ิงพิมพ ์ - 2,450.- 2,470.- 2,430.- 5,000.-  - 
            ค่าใชจ่้ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี - 129,482.- 79,094.22 56,743.- 200,000.-  200,000.- 
           ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น(320300) 

- 3,936.- - 157,783.01 345,000.-  565,000.- 

              ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง - - 83,713.05 126,914.43 50,000.-  30,000.- 
              ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดงูานฯ - - 92,250.- - 200,000.-  200,000.- 
              ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ - 690.- 10,512.-  30,000.-  50,000.- 
              ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไมพ้วงมาลา - 1,000.- 1,000.- 1,000.- 5,000.-  5,000.- 
              ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ - 2,246.- - 2,436.- 30,000.-  30,000.- 
              ค่าใชจ่้ายในการอุดหนุนศูนยจ์ดัซ้ือจดัจา้งฯ - - - 20,386.58 30,000.-  - 
              ค่าใชจ่้ายตามโครงการร่วมพิธีสาบานตนเพือ่การปรองดอง
สมานฉันท ์

- - - 7,046.- -  - 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

              ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(320400) - 14,192.55 19,255.- 16,575.77 50,000.-  50,000.- 

รวมหมวดค่าใช้สอย - 174,675.55 324,176.27 277,206.78 675,000.-  955,000.- 

           หมวดค่าวสัด ุ        
            ประเภทวสัดุส านกังาน(330100) - 34,961.- 20,983.- 25,477.- 40,000.-  50,000.- 
            ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(330700) - 16,940.- - 2,100.- 20,000.-  50,000.- 
            ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน(330800) - 52,512.05 47,809.20 43,566.20 100,000.-  150,00.- 
            ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่(331100) - - - - 10,000.-  10,000.- 
            ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ (331400) - 15,840.- 35,270.- 24,730.- 70,000.-  70,000.- 
            ประเภทวสัดุอ่ืน ๆ (331700) - - - - 10,000.-  10,000.- 

            รวมหมวดค่าวัสด ุ - 120,253.05 104,062.20 95,873.20 250,000.-  340,000.- 

รวมงบด าเนินการ - 792,184.60 692,066.72 439,184.98 1,245,000.-  1,581,000.- 

 งบลงทนุ        

           หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)        
           ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน (410100) - - - - -  219,000.- 
           ประเภทครุภณัฑง์านบา้นงานครัว (410900) - - - - -  26,000.- 
           ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  (411600) - - - 30,800.-   67,000.- 
           ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์(41100) - 25,240.- - 25,400.- 50,000.-  50,000.- 

            รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ - 25,240.- - 56,200.- 50,000.-  362,000.- 
         หมวดค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง(542000) - - - - -  50,000.- 

              ประเภทต่อเติมอาคาร (420800) - - - - -  50,000.- 

รวมหมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง - - - - -  50,000.- 

รวมงบลงทนุ - 25,240.- - 56,200.- 50,000.-  412,000.- 

งบเงินอดุหนุน        

        หมวดเงินอดุหนนุ(560000)        
              ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200) - 25,000.- 55,000.- 35,000.- 5,000.-  35,000.- 

รวมหมวดเงินอดุหนุน - 25,000.- 55,000.- 35,000.- 5,000.-  35,000.- 

รวมงบเงินอดุหนุน - 25,000.- 55,000.- 35,000.- 5,000.-  35,000.- 

รวมงานบริหารเทีย่วไป - 3,680,946.60 3,796,285.72 3,610,925.06 7,073,800.-  6,369,200.- 

งบบริหารงานคลงั        

  งบบุคลกร        

        2
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         หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) -       
            ประเภทเงินเดือนพนกังาน(220100) - 585,900.- 606,240.- 836,642.74 945,000.-  1,003,000.- 
            ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆพนกังาน(220200) - 98,910.- 102,120.- 28,765.- 18,000.-  19,000.- 
            ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง(220300) - - - 61,016.- 42,000.-  42,000.- 

รวมหมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) - 684,810.- 708,360.- 926,423.74 1,005,000.-  1,064,000.- 

            รวมงบบุคลากร - 684,810.- 708,360.- 926,423.74 1,005,000.-  1,064,000.- 

 งบด าเนินการ(530000)        

      หมวดค่าตอบแทน(531000)        
            ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่อปท.
(310100) 

- 143,000.- - - 100,000.-  20,000.- 

            ประเภทคา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ(310300) - - - - 10,000.-  10,000.- 
            ประเภทคา่เช่าบา้น(310400) - 57,500.- 61,000.- 60,400.- 85,000.-  108,000.- 
            ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500) - 3,635.- 3,400.- 1,700.- 30,000.-  30,000.- 
            ประเภทเงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล(310600) - 110,778.- 80,436.- - -  - 

            รวมหมวดค่าตอบแทน - 144,836.- 144,836.- 62,100.- 225,000.-  168,000.- 

      หมวดค่าใช้สอย (532000)        
            ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ(320100) - 1,800.- 27,610.30 15,174.05 20,000.-  120,000.- 
            ประเภทรายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ฯ
(320300) 

- - 2,648.- - 70,000.-  80,000.- 

            คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ -  2,648.- - 10,000.-  20,000.- 
            คา่ใชจ่้ายในการจดัท าป้ายประชาสัมพนัธต่์างๆ -  - - 10,000.-  10,000.- 
            คา่ใชจ่้ายในการจดัท าหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษีฯ -  - - 50,000.-  50,000.- 
        

        
 รายจ่ายจริง ประมาณการ 



 

 

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 
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           ประเภทคา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม(320400) - 4,200.- - 2,600.- 30,000.-  30,000.- 
รวมหมวดค่าใช้สอย - 6,000.- 30,258.30 17,774.05 120,000.-  230,000.- 

      หมวดค่าวัสด(ุ533000)        
            ประเภทวสัดุส านกังาน(330100) - 19,928.- 10,015.- 7,550.- 20,000.-  50,000.- 
            ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว(330300) - 9,504.- 6,538.- 9,970.- 10,000.-  20,000.- 
            ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์(331400) - 6,650.- 11,640.- 9,800.- 20,000.-  40,000.- 
            ประเภทวสัดุอ่ืน ๆ(331700) - - - - 10,000.-  10,000.- 

            รวมหมวดค่าวัสดุ - 36,082.- 28,193.- 27,320.- 60,000.-  120,000.- 

       หมวดค่าสาธารณูปโภค        
            ประเภทคา่ไฟฟ้า(340100) - 160,239.01 176,434.13 146,309.20 250,000.-  250,000.- 
            ประเภทค่าน ้ าประปา(340200) - 20,695.64 22,478.52 24,644.89 25,000.-  40,000.- 
            ประเภทคา่โทรศพัท(์340300) - 4,393.16 3,288.01 4,207.54 15,000.-  20,000.- 
            ประเภทคา่ไปรษณีย(์340400) - 5,639.- 4,316.- 2,969.- 10,000.-  10,000.- 
            ประเภทคา่บริการโทรคมนาคม(340500) - 26,269.04 27,990.36 28,986.30 30,000.-  36,000.- 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค - 217,235.85 234,507.02 207,116.93 330,000.-  356,000.- 

รวมงบด าเนินการ - 574,240.85 437,794.32 314,310.89 735,000.-  874,000.- 

 งบลงทุน        

           หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)        
           ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน (410100) - - - - -  11,000.- 
           ประเภทคา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์(41100) - - - - 20,000.-  30,000.- 

            รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - - - - 20,000.-  41,000.- 

รวมงบลงทุน - - - - 20,000.-  41,000.- 

รวมงานบริหารงานคลัง - 1,259,040.85 1,146,158.32 1,240,734.72 1,760,000.-  1,979,000.- 

            รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป - 4,939,987.45 4,942,440.04 4,851,659.78 7,073,800.-  8,348,200.- 

   
 
 
 
 
 

   3
0

 



 

 

 
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 

 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

3. แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)        

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)        

งบด าเนินการ(530000)        

      หมวดค่าตอบแทน        

      ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่อปท.(310300) - - - - 10,000.-  - 

รวมหมวดค่าตอบแทน - - - - 10,000.-  - 

      หมวดค่าใช้สอย         
         ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่น(320300) 

 34,310.- 39,650.- 40,595.- 150,000.-  130,000.- 

       ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนน - 34,310.- 39,650.- 40,595.- 50,000.-  30,000.- 
       ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรฯ - - -  50,000.-  50,000.- 
       ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั - - -  50,000.-  50,000.- 

รวมหมวดค่าใช้สอย - 34,310 39,650.- 40,595.- 150,000.-  130,000.- 

     หมวดค่าวัสดุ        
       ประเภทค่าวสัดอุืน่ - - - - -  50,000.- 

รวมหมวดค่าวัสดุ - - - - -  50,000.- 

รวมงบด าเนินการ - 34,310.- 39,650.- 40,595.- 160,000.-  180,000.- 

         หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง(542000) - - - - -   
      ประเภทก่อสร้างอาคารต่าง  ๆ - - - - -  2,981,200.- 

รวมหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - - - - -  2,981,200.- 

รวมงบลงทุน - - - - -  2,981,200.- 

งบรายจ่ายอื่น        

หมวดรายจ่ายอื่น    91,300.-   - 
           ประเภทรายจ่ายอื่น - 8,168.- 700.- 91,300.- -  - 

หมวดรายจ่ายอื่น - 8,168.- 700.- 91,300.- -  - 

งบรายจ่ายอื่น - 8,168.- 700.- 91,300.- -  - 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย - 42,478.- 40,350.- 131,895.- 160,000.-  3,161,200.- 
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รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน - 42,478.- 40,350.- 131,895.- 160,000.-  3,161,200.- 

4.แผนงานการศึกษา (00210)        

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา(00213)        

 งบด าเนินการ        

           หมวดค่าตอบแทน        
            ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่อปท.
(310100) 

- 44,000.- - - 50,000.-  10,000.- 

            ประเภทคา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ(310300) -  - - 10,000.-  10,000.- 

            รวมหมวดค่าตอบแทน - 44,000.- - - 60,000.-  20,000.- 

          หมวดค่าใช้สอย        
            ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ(320100) - 4,400.- 13,800.- - 10,000.-  30,000.- 
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน(320300) 

- 99,308.- 94,760.-  250,000.-  250,000.- 

            คา่ใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ - - 3,630.- 808.- 10,000.-  20,000.- 
            คา่ใชจ่้ายในการจดัท าป้ายประชาสัมพนัธต่์างๆ - 450.- - - 10,000.-  10,000.- 
            คา่ใชจ่้ายในกิจกรรมต่างๆ - 13,500.- 14,920.- 99,987.- 100,000.-  100,000.- 
            คา่ใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบริหารสถานศึกษา  85,358.- 75,790.- 107,319.- 120,000.-  120,000.- 
          ประเภทคา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น - - 420.- - 10,000.-  20,000.- 

รวมหมวดค่าใช้สอย - 103,708.- 108,560.- 208,114.- 260,000.-  300,000.- 

      หมวดค่าวสัดุ(533000)        
            ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว(330300)  4,983.- 4,980.- 5,000.- 10,000.-  - 
            ประเภทวสัดุอาหารเสริม(นม)(330400)  432,442.28 406,665.01 405,828.46 500,000.-  500,000.- 
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            ประเภทวสัดคุอมพิวเตอร์(331400) - 3,240.- - 6,780.- 20,000.-  20,000.- 
            ประเภทวสัดกุารศึกษา(331500) - 20,360.- 2,470.- - -  - 

            รวมหมวดค่าวัสดุ - 461,028.28 414,115.01 417,608.46 530,000.-  520,000.- 

รวมงบด าเนินการ - 608,733.28 522,675.01 625,722.46 850,000.-  840,000.- 

   งบลงทุน        

        หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)         
           ประเภทครุภณัฑส์ านักงาน (410100) - - - - -  120,000.- 
           ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์(41100) - - - - 10,000.-  10,000.- 

            รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - - - - 10,000.-  130,000.- 

รวมงบลงทุน - - - - 10,000.-  130,000.- 

 งบเงินอุดหนุน        

        หมวดเงินอุดหนุน (561000)        
           ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ(610200) - 278,200.- 559,000.- 778,000.- 850,000.-  825,000.- 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 278,200.- 559,000.- 778,000.- 850,000.-  825,000.- 

รวมงบเงินอุดหนุน - 278,200.- 559,000.- 778,000.- 850,000.-  825,000.- 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา - 886,933.28 1,081,675.01 1,403,722.46 1,710,000.-  1,795,000.- 

รวมแผนงานการศึกษา - 886,933.28 1,081,675.01 1,403,722.46 1,710,000.-  1,795,000.- 

5.แผนงานสาธารณสุข(00220)        

งานบริการสาธารณสุขฯ(00223)        

   งบด าเนินการ(530000)        

         หมวดค่าใช้สอย(532000)        
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่น(320300) 

- 23,022.35 20,861.60 31,881.- 25,000.-  25,000.- 

          ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคฯ - 23,022.35 20,861.60 31,881.- 25,000.-  25,000.- 

รวมหมวดค่าใช้สอย - 23,022.35 20,861.60 31,881.- 25,000.-  25,000.- 
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    หมวดค่าวัสดุ        
          ประเภทค่าวสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย(์330900) - 21,000.- 38,250.- 97,500.- 50,000.-  50,000.- 

รวมหมวดค่าวัสดุ - 21,000.- 38,250.- 97,500.- 50,000.-  50,000.- 

รวมงบด าเนินงาน - 44,022.35 59,111.60 129,381.- 75,000.-  75,000.- 

งบเงินอุดหนุน(560000)        

     หมวดเงินอุดหนุน(561000)        
         ประเภทเงนิอุดหนุนเอกชน - 30,000.- 30,000.- - 45,000.-  45,000.- 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 30,000.- 30,000.- - 45,000.-  45,000.- 

รวมเงินอุดหนุน - 30,000.- 30,000.- - 45,000.-  45,000.- 

รวมงานบริการสาธารณสุขฯ - 74,000.- 89,111.60 129,381.- 120,000.-  120,000.- 

รวมแผนงานสาธารณสุข - 74,022.35 89,111.60 129,381.- 120,000.-  120,000.- 

6.แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)        

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)        

    งบด าเนินการ(530000)        

         หมวดค่าใช้สอย(532000)        
            ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ(320100) - 17,110.- - - 20,000.-  10,000.- 
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น(320300) 

- 14,400.- - - 50,000.-  50,000.- 

            ค่าใชจ่้ายตามโครงการถุงอนาคต - 14,400.- - -   - 
            ค่าใชจ่้ายตามโครงการกิจกรรมผูสู้งอายุ - - - - 50,000.-  50,000.- 

รวมหมวดค่าใช้สอย - 14,400.- - - 70,000.-  60,000.- 

        หมวดค่าวัสดุ(533000)        
          ประเภทวสัดกุ่อสร้าง(330600) - 69,390.- - - -  - 

รวมหมวดค่าวัสดุ - 69,390.- - - -  - 
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รวมงบด าเนินงาน - 83,790.- - - 70,000.-  60,000.- 

งบเงินอุดหนุน(560000)        

        หมวดเงินอุดหนุน(561000)        
         ประเภทเงนิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ - 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.-  5,000.- 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.-  5,000.- 

รวมเงินอุดหนุน - 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.-  5,000.- 

รวมแผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  88,790.- 5,000.- 5,000.- 75,000.-  65,000.- 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์  88,790.- 5,000.- 5,000.- 75,000.-  65,000.- 

7.แผนงานเคหะและชุมชน(00240)        

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)        

งบบุคลากร(520000)        

      หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        
            ประเภทเงนิเดือนพนักงาน(220100) - 337,260.- 357,280.- 299,237.46 476,000.-  540,000.- 
            ประเภทเงินเพิ่มต่างๆพนักงาน(220200) - 17,550.- 13,560.- 2,925.- 18,000.-  18,000.- 
            ประเภทเงนิประจ าต  าแหน่ง(220300) - - - 31,092.33 42,000.-  42,000.- 
            ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง(220600) - 165,480.- 169,680.- 30,510.- 248,400.-  246,000.- 
            ประเภทเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจา้ง(220700) - 55,440.- 61,920.- 16,140.- 18,000.-  34,000.- 

รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) - 602,340.- 602,440.- 379,904.79 802,400.-  880,000.- 

รวมงบบุคลากร - 602,340.- 602,440.- 379,904.79 802,400.-  880,000.- 

งบด าเนินงาน(530000)        

      หมวดค่าตอบแทน(531000)        
      ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่อปท.  118,000.- - - 100,000.-  10,000.- 

        

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 



 

 

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 
 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

            ประเภทคา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ(310300) - - - - 10,000.-  10,000.- 
            ประเภทคา่เช่าบา้น(310400) -  11,700.- 23,400.- 20,000.-  75,000.- 
            ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500) - 20,000.- 5,260.- 6,395.- 20,000.-  20,000.- 
            ประเภทเงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล(310600) - 20,000.- 9,687.- - -  - 

รวมหมวดค่าตอบแทน - 126,345.- 26,647.- 29,795.- 150,000.-  115,000.- 

          หมวดค่าใช้สอย        
            ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ(320100) - 1,800.- 9,560.- - 20,000.-  140,000.- 
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ(320100) - 170,000.- - -   - 
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน(320300) 

- - -  50,000.-  60,000.- 

            คา่ใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ - - - - 20,000.-  30,000.- 
            คา่ใชจ่้ายในการจดัท าป้ายประชาสัมพนัธต่์างๆ - - - - 10,000.-  10,000.- 
            คา่ใชจ่้ายในการวางและปรับปรุงผงัเมืองรวม - - - - 10,000.-  20,000.- 
           ประเภทคา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น - - 8,780.- 3,160.- 20,000.-  50,000.- 

รวมหมวดค่าใช้สอย - 171,800.- 18,340.- 3,160.- 80,000.-  250,000.- 

      หมวดค่าวสัดุ(533000)        
            ประเภทวสัดุส านกังาน(330100) - 6,724.- 4,132.- 5,305.- 10,000.-  30,000.- 
            ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทย(ุ330200) - 89,469.05 76,821.72 99,310.48 100,000.-  100,000.- 
            ประเภทวสัดุก่อสร้าง(330600) - - 1,070.- 1,600.- 10,000.-  10,000.- 
            ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(330700) - - 2,600.- 5,700.- 20,000.-  20,000.- 
            ประเภทวสัดุน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน(330800) - 16,500.- 13,386.- 20,680.- 30,000.-  30,000.- 
            ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่(331100) - - - - 10,000.-  10,000.- 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 

 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

            ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์(331400) - 9,200.- 5,590.- - 20,000.-  20,000.- 
            ประเภทวสัดุอ่ืน ๆ (331700) - - 9,976.38 3,650.- 10,000.-  10,000.- 

            รวมหมวดค่าวสัดุ - 121,893.05 113,576.10 136,245.48 210,000.-  230,000.- 

หมวดค่าสาธารณูปโภค        
              ประเภทคา่ไฟฟ้า(340100) - - - - 150,000.-  150,000.- 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค - - - - 150,000.-  150,000.- 

รวมงบด าเนินงาน - 428,638.- 158,563.- 169,200.48 590,000.-  645,000.- 

งบลงทุน        

      หมวดค่าครุภณัฑ์ (541000)        
           ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน (410100) - - - - -  17,000.- 
           ประเภทครุภณัฑค์รุภณัฑโ์รงงาน (411000) - - 50,000.- - -  - 
           ประเภทครุภณัฑส์ ารวจ (411300) - - - - -  30,000.- 
           ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (411600) - - - - -  30,400.- 

      ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์(411000) - - 7,500.- - 30,000.-  30,000.- 
รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ - - 57,500.- - 30,000.-  107,400.- 

รวมงบลงทุน - - 57,500.- - 30,000.-  107,400.- 

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน - 1,030,978.- 818,503.- 549,105.27 -   

งบรายจ่ายอืน่        

      หมวดรายจ่ายอืน่        
          ประเภทคา่จา้งท่ีปรึกษา(510100) - - - - 20,000.-  20,000.- 

รวมหมวดรายจ่ายอืน่ - - - - 20,000.-  20,000.- 

 
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง ปี 2559 



 

 

 (%) 

รวบงบรายจ่ายอืน่ - - - - 20,000.-  20,000.- 

งานไฟฟ้าถนน        

        งบลงทุน        

หมวดค่าครุภณัฑ์ (541000)        

           ประเภทครุภณัฑก์ารเกษตร (410400) - - - 50,000.- -  - 

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ - - - 50,000.- -  - 

หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง(542000)        
           ประเภทค่าบ ารุงและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - - 300,000.-  200,000.- 
            ประเภทคา่สาธารณูปโภค - - - - -  442,000.- 

รวมค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง - - - - 300,000.-  642,000.- 

รวมงบลงทุน - - - 50,000.- 300,000.-  642,000.- 

รวมงานไฟฟ้าถนน - - - 50,000.- 300,000.-  642,000.- 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล(00244)        

งบบุคลากร(520000)        

      หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) (521000) - - -     
            ประเภทคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง(220600) - 128,160.- 128,160.- 125,576.13 356,500.-  358,000.- 
            ประเภทเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง(220700) - 74,880.- 87,840.- 86,069.03 18,000.-  42,000.- 

รวมหมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) - 203,040.- 216,000.- 211,645.16 374,500.-  400,000.- 

รวมงบบุคลากร - 203,040.- 216,000.- 211,645.16 374,500.-  400,000.- 

งบด าเนินงาน(530000)        

      หมวดค่าตอบแทน(531000) - - -     
      ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่อปท. - 30,000.- - - 50,000.-  10,000.- 
            ประเภทคา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ(310300) - 2,000.- - - 5,000.-  10,000.- 

รวมหมวดค่าตอบแทน - 32,000.- - - 55,000.-  20,000.- 

  
 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 
 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

          หมวดค่าใช้สอย        
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน(320300) 

- 200,138.25 - - 100,000.-  270,000.- 

            คา่ใช่จ่ายคา่จา้งเหมาก าจดัขยะมูลฝอย - 200,138.25 - - 100,000.-  270,000.- 
            ประเภทคา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น(320400) - 14,264.33- - 15,307.97 20,000.-  20,000.- 

รวมหมวดค่าใช้สอย - 214,264.33- - 15,307.97 120,000.-  290,000.- 

      หมวดค่าวัสด(ุ533000)        
            ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(330700) - - - 14,760.- 30,000.-  50,000.- 
            ประเภทวสัดุน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน(330800) - 73,300.- 50,100.- 52,012.- 100,000.-  100,000.- 
            ประเภทวสัดุอ่ืน ๆ(331700) - 91,000.- 3,060.- - 50,000.-  30,000.- 

            รวมหมวดค่าวัสดุ - 164,300.- 53,160.- 66,772.- 180,000.-  180,000.- 

รวมงบด าเนินการ - 408,564.33 63,640.- 82,079.97 355,000.-  490,000.- 

งบลงทุน        

      หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)        
           ประเภทค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภณัฑ(์411000) -  10,400.- 36,360.- 50,000.-  30,000.- 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -  10,400.- 36,360.- 50,000.-  30,000.- 

รวมงบลงทุน -  10,400.- 36,360.- 50,000.-  30,000.- 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู - 611,604.33 290,040.- 330,085.13 779,500.-  920,000.- 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน - 1,642,182.38 1,108,543.10 929,190.40 2,521,900.-  2,672,400.- 

8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(000250)        

งานส่งเสริมและสนับสุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)        

งบด าเนินงาน(530000)        

      หมวดค่าใช้สอย(532000)        
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน(320300) 

 46,391.50 -  10,000.-  220,000.- 

            คา่ใช่จ่ายในการจดัท าแผนชุมชน  - - 8,200.- 10,000.-  30,000.- 
            คา่ใชจ่้ายโครงการอบต.พบประชาชน  - - - 10,000.-  30,000.- 
            คา่ใชจ่้ายโครงการจดัประชุมประชาคมต าบล  - - - -  30,000.- 
           คา่ใชจ่้ายในการด าเนินการอบรม/รณรงคป้์องกนัยาเสพติด  37,848.50 19,540.- - 40,000.-  40,000.- 

       3
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 

 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

            คา่ใชจ่้ายในการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3,000.- -  20,000.-  20,000.- 
            คา่ใชจ่้ายแกไ้ขปัญหาการว่างงาน  - - - 20,000.-  20,000.- 
           คา่ใชจ่้ายในการส่งเสริมการด าเนินโครงการกิจกรรมสตรีฯ  - - -   20,000.- 

      ค่าใชจ่้ายการด าเนิน 
โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 

 - - - -  30,000.- 

รวมหมวดค่าใช้สอย  46,394.50 26,155.- 8,200.- 160,000.-  220,000.- 

รวมงบด าเนินงาน  46,394.50 26,155.- 8,200.- 160,000.-  220,000.- 

งบเงนิอุดหนุน(560000)        

หมวดเงนิอุดหนุน(561000)        
        ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  40,000.- 40,000.-  40,000.-  40,000.- 
            อุดหนุนศูนยอ์ านวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด  40,000.- 40,000.-  40,000.-  40,000.- 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน  40,000.- 40,000.-  40,000.-  40,000.- 

รวมงบเงนิอุดหนุน  40,000.- 40,000.-  40,000.-  40,000.- 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ของชุมชน  200,000.- 66,155.- 8,200.- 200,000.-  260,000.- 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  200,000.- 66,155.- 8,200.- 200,000.-  260,000.- 

9.แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ(00260)        

งานกฬีาและนันทนาการ(00262)        

งบด าเนินงาน(530000)        

      หมวดค่าใช้สอย(532000)        
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน(320300) 

    50,000.-  50,000.- 

            คา่ใช่จ่ายในการจดัท าแผนชุมชน     50,000.-  50,000.- 
        
        



 

 

 
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 

 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 50,000.- 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

รวมหมวดค่าใช้สอย       50,000.- 

      หมวดค่าวสัดุ(533000)        
             ประเภทคา่วสัดุกีฬา(331300)  3,160.- - - 30,000.-  30,000.- 

รวมหมวดค่าวสัดุ  3,160.- - - 30,000.-  30,000.- 

รวมงบด าเนินการ  3,160.- - - 80,000.-  80,000.- 

รวมงานกฬีาและนันทนาการ  3,160.- - - 80,000.-  80,000.- 

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ่น        

งบด าเนินงาน(53000)        

       หมวดค่าใช้สอย(532000)        
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน(320300) 

 170,000.- 144,711.- 102,472.- 300,000.-  200,000.- 

            ค่าใช่จ่ายในการจดักิจกรรมดา้นศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  93,700.- 132,271.- 102,472.- 200,000.-  200,000.- 
            คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมตามโครงการปฏิบติัธรรมฯ  76,300.- 12,440.- - 100,000.-  - 

รวมหมวดค่าใช้สอย  170,000.- 144,711. 102,472.- 300,000.-  200,000.- 

รวมงบด าเนินการ  170,000.- 144,711. 102,472.- 300,000.-  200,000.- 

รวมงานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ่น  170,000.- 144,711. 102,472.- 300,000.-  200,000.- 

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  173,160.- 144,711. 102,472.- 380,000-  280,000.- 

แผนงานการเกษตร(00320)        

งานส่งเสริมการเกษตร(00321)        

งบด าเนินงาน(530000)        

      หมวดค่าวสัดุ(533000)        
             ประเภทคา่วสัดุการเกษตร(331000)  - 2,940.- 7,140.- 10,000.-  - 
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ 

 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2559 

รวมหมวดค่าวสัดุ  - 2,940.- 7,140.- 10,000.-  - 

รวมงบด าเนินการ  - 2,940.- 7,140.- 10,000.-  - 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร  - 2,940.- 7,140.- 10,000.-  - 

งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้(00322)        

งบด าเนินงาน(530000)        

      หมวดค่าใช้สอย(532000)        
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน(320300) 

 - - - 50,000.-  50,000.- 

            คา่ใช่จ่ายในการด าเนินงานหรือสนบัสนุนโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 - - - 50,000.-  50,000.- 

            ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมปรับปรุง แกไ้ข อนุรักษฟ้ื์นฟู
ส่ิงแวดลอ้มฯ 

 - - - -  - 

รวมหมวดค่าใช้สอย  - - - 50,000.-  50,000.- 

รวมงบด าเนินการ  - -  50,000.-  50,000.- 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้  - -  50,000.-  50,000.- 

รวมแผนงานการเกษตร  - - 7,140.- 60,000.-  50,000.- 

รวมทุกแผนงาน  8,929,215.71 7,778,799.75 7,797,049.27 16,000,000.-  18,000,000.- 

4
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รายงานรายละเอยีดงบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง   
อ าเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   18,000,000.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. ด้านบริหารทั่วไป  (00100) 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  ตั้งไว้ รวม  8 ,343,200.-  บาท 
      1.1.1 งานบริหารทั่วไป (00111)   ตั้งไว้  6,364,200.-  บาท 
        1. งบบุคลากร (520000)                 ตั้งไว้ รวม   4,311,200.-   บาท 

   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)   ต้ังไว้        1,492,200.-   บาท     แยกเป็น  

                 1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก           ต้ังไว้      556,200.-  บาท            
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (210100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

                   1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   ต้ังไว้   42,200.-   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายก/รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

            1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ต้ังไว้        42,200.-  บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (210300) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ส านกังานปลดั)   

          1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  ต้ังไว้        86,400.-    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (210400)ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้ส านกังานปลดั)   

           1.1.5 ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้ังไว้   678,800.-  บาท    
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล (210600) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

           1.1.6 ประเภทค่าตอบแทนอื่น               ต้ังไว้    86,400.-   บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   
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1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)    ต้ังไว้   2,819,000.-  บาท     แยกเป็น 
           1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)           ต้ังไว้   1,995,000.-  บาท   
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
(ส านกังานปลดั)         
                   1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)         ต้ังไว้        18,000.-  บาท  
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ เช่น เงินเพิม่ค่าครองชีพชัว่คราว เงินเพิม่ตามคุณวฒิุ ฯลฯ   ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

  1.2.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)                    ต้ังไว้      84,000.-   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
(ส านกังานปลดั)   

         1.2.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)                  ต้ังไว้         650,000.-  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้ง ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

          1.2.6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)       ต้ังไว้         72,000.-  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ เช่น เงินเพิม่ค่าครองชีพชัว่คราว เงินเพิม่ตามคุณวฒิุ ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังาน
จา้งทัว่ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 
 

2. งบด าเนินงาน (530000)         ตั้งไว้ รวม    1,581,000.-  บาท     
   2.1 ค่าตอบแทน (531000)     ตั้งไว้             286,000.- บาท     
   2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  

(310100)      ต้ังไว้     50,000.-   บาท     เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง,เงินตอบแทนเจา้หนา้ที่ในการเลือกตั้งฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านกังานปลดั)   
            2.1.๒ ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)   ต้ังไว้   10,000.-  บาท               
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล  พนกังานจา้งตามภารกิจ  และพนกังาน
จา้งทัว่ไปที่ไดรั้บค าสัง่หรือมอบหมายใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

    2.1.๓  ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน (310400)             ต้ังไว้      186,000.-  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้น ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ผูมี้สิทธิเบิกตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

 2.1.๔  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)         ต้ังไว้        40,000.-  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร พนกังานส่วนต าบล ผูมี้สิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
(ส านกังานปลดั) 
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   2.2 ค่าใช้สอย (532000)     ตั้งไว้    955,000.-  บาท    
    2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (320100)  ต้ังไว้  110,000.-  บาท  แยกเป็น     

(๑)  ต้ังไว้    10,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่ารับวารสาร,  หนงัสือพมิพ,์  นิตยสาร ฯลฯ  ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั)   

(๒)  ต้ังไว้   20,000.- บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่รายงานเก่ียวกบักิจกรรม อบต. เช่น เผยแพร่
ข่าวสารทางวทิยกุระจายเสียง/โทรทศัน์/หนงัสือพมิพ/์แผน่พบัหรือป้ายประชาสมัพนัธต่์างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
(ส านกังานปลดั)      

     (๓)   ต้ังไว้     50,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งเหมาท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด เช่น 
ยามรักษาการณ์ พนกังานขบัรถยนต ์จา้งเหมาลา้งอดัฉีดรถยนต ์ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอ านาจหนา้ที่ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทน้ีได ้ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั)   

    (๔)   ต้ังไว้   15,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าลา้งอดัและขยายภาพ 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเขา้ปกเยบ็เล่มหนงัสือ ค่าปรับปรุงดูแล website ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)    

       (๕)  ต้ังไว้     15,000.-   บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าประกนัภยัรถยนตส่์วนกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังาน
ปลดั)   
     2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)  ต้ังไว้     230,000.-  บาท 
แยกเป็น 

     (๑)   ต้ังไว้   20,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรับรองหรือตอ้นรับบุคคล  คณะบุคคล  
ผูม้าตรวจเยีย่ม หรือเยีย่มชม อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

         (2)  ต้ังไว้    10,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบ หรือหนงัสือสัง่การของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้(ส านกังานปลดั)   

(3)  ต้ังไว้   200,000.-   บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานพระราชพธีิ  งานรัฐพธีิ  

และวนัส าคญัต่าง ๆ เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วนัปิยมหาราช ฯลฯ โดยมีค่าใชจ่้ายเช่นค่าตกแต่งสถานที่ ธงชาติ 
ค่าพานพุม่ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร น ้ าด่ืม ของขวญัและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็น ฯลฯ  (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
๒๕๕9 - ๒๕61  หนา้ 57 ขอ้ที่ 1)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)  

          2.๒.3  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
(320300)     ต้ังไว้    565,000.-   บาท     แยกเป็น 

         (1)   ต้ังไว้     30,000.-  บาท    เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเลือกตั้งสมาชิกสภา ทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกรณีครบวาระหรือกรณีเลือกแทนต าแหน่งที่วา่ง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 
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คณะกรรมการและเจา้หนา้ที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของเจา้หนา้ที่ ค่า
ประชาสมัพนัธ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพมิพ ์ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่จ  าเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

  (2)  ต้ังไว้   200,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ ฝึกอบรม สมัมนาและศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ ของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาอบต. พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้งและกลุ่มต่าง ๆ  เช่นค่าจดัสถานที่ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารถและค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 หนา้ 80   ขอ้ที่ 1 )  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั)  

(3) ต้ังไว้  50,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจกัร ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พนกั ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาอบต.หรือผูท้ี่ 

อบต.ท่าม่วงสัง่ใหไ้ปปฏิบติัราชการและไดก้ าหนดใหเ้บิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการจากตน้สงักดั   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

 (๔)  ต้ังไว้   5,000.-  บาท  เพือ่จ่ายเป็นพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา  
ส าหรับพธีิการวนัส าคญัต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ  าเป็นและความส าคญั  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

                   (5)  ต้ังไว้    30,000.-  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าป้ายประชาสมัพนัธต่์าง ๆ เช่น ประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารทางราชการหรือตามนโยบายของรัฐบาล,ประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภาและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบัการเลือกตั้งทุกระดบั  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

                   (6) ต้ังไว้   50,000.-  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม เช่น การทศันศึกษาดูงานจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯลฯ ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า 
พนกังานจา้ง ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทุจริต คอรัปชัน่ ฯลฯ (น ามาจาก
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 หนา้ 58 ขอ้ที่ 5 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้ส านกังานปลดั)   

  (7) ต้ังไว้   200,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามโครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของ
ชาติ  และงานตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ   (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61  หนา้  79 ขอ้ที่ 6)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้(ส านกังานปลดั)   

2.2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)  ต้ังไว้      ๕๐,๐๐๐.-    บาท              
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษา ทรัพยสิ์นเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)  
 

     2.3 ค่าวสัดุ (533000)  ตั้งไว้     340,000.-  บาท       
2.3.1  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (330100)   ต้ังไว้      50,000.-    บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านกังาน  เคร่ืองใชต่้างๆ เช่น กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเติมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั)   

  2.3.2  ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( 330700)     ต้ังไว้    50,000.-  บาทเพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์เก่ียวกบัยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอร์ร่ี ยางนอก ยางใน หวัเทียน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั)   

 2.3.3  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น (330800)   ต้ังไว้     150,000.-  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ใชส้ าหรับรถยนต ์ครุภณัฑห์รือเคร่ืองยนตห์รือเคร่ืองจกัรกลของอบต.เช่น น ้ ามนั
เบนซิน น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั)   

  2.3.4 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)       ต้ังไว้     ๑๐,๐๐๐.-   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมร่ีการ์ด, กระดาษเขียนโปสเตอร์ ,ถ่านใส่กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้(ส านกังานปลดั)    

            2.3.5  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)     ต้ังไว้      7๐,๐๐๐.-   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึก,แป้นพมิพ,์แผน่กรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้(ส านกังานปลดั)  

2.3.6  ประเภทค่าวัสดุอื่น (331700)      ต้ังไว้      1๐,๐๐๐.-   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ ที่ไม่เขา้ลกัษณะและเภทตามระเบียบวธีิการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)  

       3. งบลงทุน                          ตั้งไว้ รวม     412,000.-   บาท       
  3.1 ค่าครุภณัฑ์ (541000) ตั้งไว้             362,000.-  บาท     

                 3.1.1  ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)   ต้ังไว้     219,000.-   บาท  แยกเป็น   
(1) ต้ังไว้   40,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน บานใส จ านวน  

10 ตู ้(ตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)  
(2) ต้ังไว้  99,000.-   บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (สีขาว-ด า)  

ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 20 แผน่/นาที  มีระบบมลัติฟังกช์ัน่ เป็นระบบกระดาษธรรมดา ยอ่-ขยายได ้จ านวน 1 เคร่ือง  (ตั้งตาม
ราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

(3) ต้ังไว้  75,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีพลาสติกแบบพนกัพงิ จ  านวน 300 ตวั 
(ตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)  

(4) ต้ังไว้   5,000.-   บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัแต่งก่ิงไมแ้ละตดัแต่งทรงพุม่ไม ้   
ชนิดเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ ความยาวใบมีด 650 มม. ความจุกระบอกสูบ 25.4 ซีซี ความเร็วรอบ 3000 รอบ/นาที จ  านวน 1 
เคร่ือง (ตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)  
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                   3.1.2  ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)    ต้ังไว้   26,000.-   บาท  แยกเป็น   
(1) ต้ังไว้   26,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองท าน ้ าร้อน-น ้ าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2  

ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง  (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)     ต้ังไว้     67,000.-   บาท แยกเป็น 
(1)  ต้ังไว้   46,000.-  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  

จ านวน  2 เคร่ือง โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี  (จอขนาดไมนอยกวา่ 18.5 น้ิว)  - มีหนวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมนอยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอย กวา่ 3.0 GHz จ านวน 1 หนวย  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าขนาดไมนอยกว
า 6 MB  ส าหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory  - มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดย
มีคุณลกัษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดงัน้ี  

1) เปนแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มีหน วยความจ าขนาดไมนอยกวา 1 GB 
หรือ 

2) มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดตั้งอยู ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใชหนวยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 

3) มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดตั้งอยู บนแผงวงจรหลกั แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถ
ในการใชหนวยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  - มีหนวยความจ าหลกั ( RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  - มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จ านวน 1 หนวย  - มีDVD-RW หรือดีกวา  จ านวน 1 หน
วย - มีชองเช่ือมตอระบบเครือ   ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ  านวนไมน
อยกวา 1 ชอง  - มีแปนพมิพและเมาส  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมน
อยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว  จ านวน  1 หนวย (ตั้งตามราคาและคุณลกัษณะ
มาตรฐานของกระทรวง ICT)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

 

(2)  ต้ังไว้ 8,600.-  บาท  เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จ านวน 2 เคร่ืองคุณลกัษณะ
พื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพมิพขาวด าไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความละเอียดในการพมิพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพรางขาวด าไมนอยกวา 30 หนาตอนาทีหรือ 15 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพมิพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาทีหรือ 10 ภาพตอนาที 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จ  านวนไมนอยกวา 1 ช

อง 
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- สามารถใชไดกบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 
แผน 
(ตั้งตามราคาและคุณลกัษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

(3)  ต้ังไว้ 12,400.-  บาท  เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 4 เคร่ืองคุณลกัษณะ
พื้นฐาน - มีก าลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)- สามารถส ารองไฟฟาไดไม
นอยกวา 15 นาที (ตั้งตามราคาและคุณลกัษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

3.1.4  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)        ต้ังไว้    50,000.-  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑต่์างๆ เช่น ยานพาหนะ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)     
     

 3.2  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (542000) 
      3.2.1  ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร  (420800) ต้ังไว้  50 ,000.-บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับคนพกิาร  บริเวณหนา้ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ท่าม่วง  
ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบ อบต.ท่าม่วง  
 

       4. งบเงนิอดุหนุน (560000)       ตั้งไว้ รวม    60,๐๐๐ .-   บาท      
  4.1 เงินอุดหนุน (561000)   ต้ังไว้              60,๐๐๐.-     บาท      

  4.1.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น (610200)      ต้ังไว้    60,000.-   บาท   แยกเป็น  
   1) ต้ังไว้    5,000.-  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท  าการปกครองอ าเภอท่าม่วงตามโครงการกิจกรรมงานราชพธีิ
ในวนัส าคญัของชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.  ๒๕๕9 – ๒๕61  หนา้ 57 ขอ้ที่ 1) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั)   

   2) ต้ังไว้     3๐,๐๐๐.-   บาท   เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งทองเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานของศูนยจ์ดัซ้ือจดัจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ อ าเภอท่าม่วง (น ามาจากแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.  ๒๕๕9 – ๒๕61  หนา้ 77 ขอ้ที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั)  

   3) ต้ังไว้    25,๐๐๐.-   บาท   เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท  าการปกครองจงัหวดักาญจนบุรีในการจดังานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2559 (จะด าเนินการไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว้) (น ามา
จากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.  ๒๕๕9 – ๒๕61  หนา้ 57 ขอ้ที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั) 

********************************************** 
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      1.1.2 งานบริหารงานคลงั (00113)   ตั้งไว้ รวม    1,979,000.-  บาท 
        1. งบบุคลากร  (520000)                   ตั้งไว้ รวม     1,064,000.-   บาท 

   1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)       ต้ังไว้      1,064,000.-  บาท     แยกเป็น 

   ๑.๑.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)                        ต้ังไว้    1, 003,000  บาท    เพือ่จ่ายเป็น
เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนคลงั)  

     1. 1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)                ต้ังไว้       19,000.-  บาท     
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ เช่น เงินเพิม่ค่าครองชีพชัว่คราว เงินเพิม่ตามคุณวฒิุ ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
(ส่วนคลงั)  

           ๑.1.๓ ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)                        ต้ังไว้     42,000.-   บาท      เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ า
ต  าแหน่งของผูบ้ริหารใหแ้ก่หวัหนา้ส่วนการคลงั(นกับริหารงานคลงั) /ผูอ้  านวยการกองคลงั   
ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินประจ าต  าแหน่งตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการคลงั)   

      2.  งบด าเนินงาน (530000)    ตั้งไว้ รวม    874,000.-  บาท    
          2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้          168,000.-  บาท     

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  
(310100)      ต้ังไว้     20,000.-    บาท    เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลท่าม่วง เช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ   การจา้งฯลฯ   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ (ส่วนการคลงั)   
            2.1.๒ ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)   ต้ังไว้   10,000.-  บาท               
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล  พนกังานจา้งตามภารกิจ  และพนกังาน
จา้งทัว่ไปที่ไดรั้บค าสัง่หรือมอบหมายใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการคลงั)   

    2.1.๓  ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน (310400)                ต้ังไว้   108,000.-   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้น ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ผูมี้สิทธิเบิกตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการคลงั)   

 2.1.๔  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)            ต้ังไว้      30,000.-   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ผูมี้สิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการ
คลงั)   

 2.2 ค่าใช้สอย (532000)  ตั้งไว้    230,๐๐๐ .-   บาท    
   ๒.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (320100)    ต้ังไว้    120,๐๐๐.-   บาท   แยกเป็น 

   (๑)  ต้ังไว้    ๑๐,๐๐๐.-  บาท    เพือ่จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวทิยกุระจายเสียง ,ค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการคลงั)   
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    (๒)   ต้ังไว้   11๐,๐๐๐.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งเหมาท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงที่เป็นกิจการ
ในอ านาจหนา้ที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทน้ีได ้ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส่วนการคลงั) 

   ๒.2.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)  ต้ังไว้     
80,000.-    บาท       แยกเป็น 

   (๑)  ต้ังไว้    ๒๐,๐๐๐.-  บาท    เพือ่จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที่พกัหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น ใน
การเดินเดินทางไปราชการอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนต าบล พนกังาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
(ส่วนการคลงั) 

   (2)  ต้ังไว้   5๐,๐๐๐.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการัดท าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นใหมี้
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษียิง่ขึ้น เช่น ค่าจา้งเหมาฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการคลงั)  

     (3)  ต้ังไว้   1๐,๐๐๐.-  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธต่์างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการ
คลงั) 

  2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)                        ต้ังไว้    3๐,๐๐๐.-    บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ตู ้ โตะ๊ เกา้อ้ี  ฯลฯ ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการคลงั)  
 

      2.3 ค่าวสัดุ (533000)  ตั้งไว้     120,๐๐๐.-    บาท     
     ๒.3.1  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (330100)                     ต้ังไว้     50,๐๐๐.-  บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน ส่ิงของ  เคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการ
คลงั) 

     ๒.3.2  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)      ต้ังไว้    20,๐๐๐.-  บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น  แปรง ไมก้วาด สบู่ ผงซกัฟอก น ้ าด่ืมบริการประชาชน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
(ส่วนการคลงั)  

     ๒.3.3  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)                          ต้ังไว้    4๐,๐๐๐.-  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล , หมึก,แป้นพมิพ,์ แผนกรองแสง ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส่วนการคลงั) 

     ๒.3.4  ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ (331700)                              ต้ังไว้    1๐,๐๐๐.-  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นจดัซ้ือค่าวสัดุอ่ืน ๆ เช่น มิเตอร์น ้ า มิเตอร์ไฟฟ้า หวัเช่ือมแก๊ส ฯลฯหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่เขา้ลกัษณะและประเภท
ตามระเบียบวธีิการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการคลงั) 

       2.4 ค่าสาธารณูปโภค (534000)          ตั้งไว้    356,000.-   บาท       
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      ๒.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)        ต้ังไว้ 250,๐๐๐.-   บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารสถานที่ที่อยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต. และค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน ้ าที่อยูใ่นความ
รับผดิชอบของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการคลงั)  

    ๒.4.2 ประเภทค่าน ้าประปา (340200)                ต้ังไว้  40,๐๐๐.-   บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าน ้ าประปาส าหรับที่ท  าการอบต.หรืออาคารสถานที่ที่อยูใ่นความดูแลของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการ
คลงั)  

      ๒.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)                ต้ังไว้  20,๐๐๐.-   บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัท ์ที่ใชป้ระจ าที่ท  าการอบต.หรือสถานที่ที่อยูใ่นความดูแลของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
(ส่วนการคลงั) 

     ๒.4.4 ประเภทค่าไปรษณย์ี (340400)       ต้ังไว้  10,๐๐๐.-    บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย ์หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส่วนการ
คลงั)  

     ๒.4.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)      ต้ังไว้  36,๐๐๐.-    บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าคู่สาย  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าเช่าพื้นที่โอมเพจของอบต.ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
(ส่วนการคลงั) 

    ๓. งบลงทุน             ตั้งไว้ รวม  41,000.-   บาท       
 3.1 ค่าครุภณัฑ์ (541000)   ตั้งไว้        41,000 .-   บาท     
       ๓.๑.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)                 ต้ังไว้    41,0๐๐.-  บาท    

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือชั้นวางเอกสาร ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 เมตร ขนาดสูงไม่นอ้ยกวา่ 2.40  
เมตร จ านวน 1 อนั (ตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส่วนการคลงั) 
 
 
 

************************************************  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๑.ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 

๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)    ตั้งไว้ รวม   3,161,200.- บาท 
       ๑.๑.๑ งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั  (00123)  ตั้งไว้   3,161,200.- บาท 

๑. งบด าเนินงาน (530000)   ตั้งไว้  รวม    180,000.-  บาท  
             ๑.๑ ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)      ตั้งไว้           130,000.- บาท   
             ๑.๑.๑ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   ต้ังไว้     
130,000.-   บาท   แยกเป็น 

              (1) ต้ังไว้    3๐,๐๐๐.-  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในตามโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลส าคญั 
เช่นตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานตฯ์ลฯ  (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕
61 หนา้ 88 ขอ้ที่ 8 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั) 

              (2) ต้ังไว้    ๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)   (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61  หนา้ 85 ขอ้ที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

              (3) ต้ังไว้   5๐,๐๐๐.-  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภยัต่าง ๆ ซ่ึงก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวติร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชน (น ามาจาก
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61  หนา้ 86 ขอ้ที่ 3 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั) 
 

          ๑.๒ ค่าวสัดุ (๕๓๓๐๐๐)                 ตั้งไว้       ๕0,๐๐๐.-  บาท                   

           ๑.๒.๑ ประเภทค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (331200)                           ต้ังไว้      ๕๐,๐๐๐.-  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบติัการดบัเพลิงนอกอาคาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)  

 2. งบลงทุน 
 2.1  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (542000) 
      2.1.1  ค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ     ต้ังไว้    2 ,981,200.-  บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อาคาร 2 ชั้น ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร 
จ านวน 1 หลงั ตามแบบ อบต.ท่าม่วง (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 46 ขอ้ 33)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
476,200 บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป  จ  านวน  2,505,000 บาท 
 

************************************  
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แผนงานการศึกษา 

                  ๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
๒.๑ แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)                        ตั้งไว้ รวม   1,795,000.-  บาท 
๒.๑.๒ งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒)  ตั้งไว้ รวม  7,467,68๐.- บาท 

       ๑.  งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)            ตั้งไว้ รวม    840,๐ 00 .-  บาท    

 1.1 หมวดค่าตอบแทน(522000)    ตั้งไว้   20,000.-   บาท 

   (1) ตั้งไว้  10,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่าม่วงเช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังาน
ปลดั) 

    (2) ตั้งไว้  10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบลและพนกังานจา้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

           ๑.2 ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)  ตั้งไว้          300,0๐๐.-   บาท   

            ๑.2.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (320100) ต้ังไว้    30,000-   บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจา้ง
เหมาแรงงานทัว่ไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 
            ๑.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 

ต้ังไว้    250,000.-   บาท    แยกเป็น 

     (๑)   ต้ังไว้    ๒๐,๐๐๐.-  บาท    เพือ่จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที่พกัหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น ใน
การเดินเดินทางไปราชการอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
(ส านกัปลดั) 

  (2) ต้ังไว้  1๐,๐๐๐.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าป้ายประชาสมัพนัธข์่าวสารของทางราชการหรือตาม
นโยบายของรัฐบาลฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

  (3) ต้ังไว้  10๐,๐๐๐.- บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัเด็กและเยาวชน เช่นการจดันิทรรศการ การ
แข่งขนั ฯลฯ  (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หนา้ 58 ขอ้ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

  (4) ต้ังไว้ 120,000.-  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปจากรัฐบาล  (ส านกังานปลดั)  
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 1.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)                       ต้ังไว้    2๐,๐๐๐.-    บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ตู ้ โตะ๊ เกา้อ้ี เคร่ือง

คอมพวิเตอร์  ฯลฯ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)  

   ๑.3 ค่าวสัดุ (๕๓๓๐๐๐)       ตั้งไว้   520,000.-  บาท       

   ๑.3.๑ ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)  (๓๓๐๔๐๐)       ต้ังไว้    500,000.-   บาท     

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วงและโรงเรียน
อนุบาลท่าม่วง (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ .ศ.2558 - 2560  หนา้ 62  ขอ้ 8) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปจากรัฐบาล 
(ส านกังานปลดั) 

    1.3.2  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)                          ต้ังไว้    2๐,๐๐๐.-  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล , หมึก,แป้นพมิพ,์ แผนกรองแสง ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้(ส านกังานปลดั) 

2. งบลงทุน                      ตั้งไว้ รวม    130,000.-   บาท  
 2.1  ค่าครุภณัฑ์ (541000)                ตั้งไว้       130,000.-      บาท 

2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)        ต้ังไว้    120,0๐๐.-  บาท   แยกเป็น 
 (1) ต้ังไว้   8,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน บานใส จ านวน  

2 ตู ้(ตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)  
(2) ต้ังไว้  12,000.-   บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโตะ๊ท างาน  ขนาด 4 ฟุต  พร้อมเกา้อ้ี 

จ านวน  2  ชุด  (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ)์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)  
 (3) ต้ังไว้  100,000.-   บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอก 

อากาศ ขนาด 36000 บีทีย ู จ  านวน 2 เคร่ือง ราคาน้ีรวมค่าติดตั้ง (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ)์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
(ส านกังานปลดั)  

         2.1.2  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)         ต้ังไว้    10,000.-  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑต่์างๆ เช่น โตะ๊ ตู ้ฯลฯ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ    ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได ้(ส านกังานปลดั)          

3. งบเงนิอดุหนุน (๕๖๐๐๐๐)                          ตั้งไว้ รวม    825,๐๐๐.-     บาท 
          ๓.๑ เงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)          ต้ังไว้            825,๐๐๐.-     บาท     

๓.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  (๖๑๐๒๐๐)                  ต้ังไว้   825,๐๐๐.-     บาท     

 (1)  ต้ังไว้  800,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง (น ามาจาก
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60 หนา้ที่ 61 ขอ้ที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล (ส านกังานปลดั)          



56 

 

  

(2)  ต้ังไว้    25 ,000.-  บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกีฬาสีภายในสถานศึกษาและกีฬาเครือข่ายโรงเรียน
อนุบาลท่าม่วง  (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ .ศ.2558 - 2560 หนา้  72  ขอ้ 1 ) (จะด าเนินการไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ แลว้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  (ส านกังานปลดั)   

********************************************** 
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แผนงานสาธารณสุข 
 ๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม   (00๒00) 

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข (00๒๒0)        ตั้งไว้ รวม     120,000.- บาท 
      ๒.๒.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ (00๒๒๓)  ตั้งไว้     120,000.-  บาท 

 ๑. งบด าเนินงาน (530000)  ตั้งไว้ รวม      75,000.-   บาท    
    ๑.๑ ค่าใช้สอย (532000)  ตั้งไว้            25,000.-   บาท    

 ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
(320300)   ต้ังไว้      25,000.-    บาท    

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคเอดส์ และโรคต่างๆ ทั้ง 
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ฯลฯ (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 หนา้ 64 ขอ้ที่ 3 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
(ส านกังานปลดั) 

              ๑.๒ ค่าวสัดุ (533000)   ตั้งไว้         5๐,๐๐๐.-   บาท       
      ๑.๒.๑ ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  (๓๓0๙๐๐)         ต้ังไว้    5๐,๐๐๐.-  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ประเภทน ้ ายา หรือสารเคมีที่ใชกิ้จกรรมป้องกนัและระงบั

โรคติดต่อ เช่น วคัซีนพษิสุนขับา้ น ้ ายาเคมีก าจดัยงุ ทรายเคลือบสารเคมีก าจดัยงุ ฯลฯ  (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
๒๕๕9 - ๒๕61 หนา้ 66 ขอ้ที่ 10 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

       ๒. งบเงนิอดุหนุน (560000)         ตั้งไว้ รวม   45,๐๐๐.-   บาท      
      ๒.1 เงินอุดหนุน (561000)      ต้ังไว้           45,๐๐๐ .-    บาท      

                 ๒.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610500)  ต้ังไว้ 45,๐๐๐.-  บาท 
เพือ่จ่ายเงินอุดหนุนในการด าเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขระดบัหมู่บา้น (อสม.) ในการพฒันางาน

สาธารณสุขมูลฐานไดแ้ก่การจดัพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสุข ,การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองต่าง ๆ จ านวน 3 หมู่บา้น 
ๆ ละ 15,000.- บาท (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 หนา้ 69 ขอ้ที่ 5 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปจาก
รัฐบาล  (ส านกังานปลดั) 
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        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                            ๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)                ตั้งไว้ รวม      65,000.-  บาท  
       ๒.๓.๑ งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒)   ตั้งไว้       60,000.-   บาท 

      ๑. งบด าเนินงาน (530000)    ตั้งไว้ รวม     60,000.- บาท    
๑.๑ ค่าใช้สอย (532000)  ต้ังไว้              60,000.-   บาท  

       1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (320100)         ต้ังไว้    10,๐๐๐.-   บาท    
    (1) เพือ่จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่รายจ่ายเก่ียวกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 

ข่าวสารทางวทิยกุระจายเสียง โรงมหรสพ หรือส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังาน
ปลดั)   
               ๑.๑.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300)   ต้ังไว้    50,000.-   
บาท   
  1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ 
       เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมสานสมัพนัธผ์ูสู้งอาย/ุชมรมผูสู้งอาย ุเช่น 
กิจกรรมนนัทนาการ  อบรม และทศันศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หนา้  69 
ขอ้ที่ 6 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ส านกังานปลดั)   
 

                 ๑.๑.3  งบเงินอุดหนุน (560000)    ต้ังไว้    5,000.-  บาท  
         หมวดเงินอุดหนุน  (561000)  รวม    5,000.-  บาท 
    ( 1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610500)     จ านวน  5,000 บาท 
                           1) อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

       เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจงัหวดักาญจนบุรี  
ประจ าปีงบประมาณ 2559  (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หนา้ 65 ขอ้ที่ 5 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
(ส านกังานปลดั)   
 
 

************************************** 
 
 

 

 



59 

 

  

แผนงานเคหะและชุมชน 
๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน (00240)                ตั้งไว้ รวม    3 ,314,400.-  บาท 
   ๒.๔.๑ งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)  ตั้งไว้  1,752,400.-  บาท 

       1. งบบุคลากร   (๕๒๐๐๐๐)                ตั้งไว้ รวม    880,000.-  บาท    

   1.1 เงินเดือน  (๕๒๒๐๐๐)       ต้ังไว้     880,000.-    บาท   แยกเป็น 

   ๑.๑.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)                         ต้ังไว้       540,000.-  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

   1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐)                  ต้ังไว้         18,๐๐๐.-  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ เช่น เงินเพิม่ค่าครองชีพชัว่คราว เงินเพิม่ตามคุณวฒิุ ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้(กองช่าง) 

   1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (๒๒๐3๐๐)                            ต้ังไว้         ๔๒,๐๐๐.-  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งผูอ้  านวยการกองช่าง (นกับริหารงานช่าง)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

   1.1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)                            ต้ังไว้     246,๐๐๐.-   บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้ง  ใหแ้ก่  พนกังานจา้งตามภารกิจ  และพนกังานจา้งทัว่ไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กอง
ช่าง)  

   ๑.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)                ต้ังไว้     34,๐๐๐.-  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ  เช่น  เงินเพิม่ค่าครองชีพชัว่คราว  เงินเพิม่ตามคุณวฒิุ  ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ และ
พนกังานจา้งทัว่ไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

2. งบด าเนินการ (๕๓๐๐๐๐)   ตั้งไว้ รวม   645,000.-  บาท    

2.1 ค่าตอบแทน     ตั้งไว้         115 ,000.-  บาท  

   2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)  ต้ังไว้  
10,000.- บาท   

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง เช่น   เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   (กองช่าง) 
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   2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐)      ต้ังไว้     1๐,๐๐๐.-  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตาม
ภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไปที่ไดรั้บค าสัง่หรือมอบหมายใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

   2.1.3 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐)                                     ต้ังไว้     75,๐๐๐.-  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้น ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบลและผูมี้สิทธิเบิกตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้     

(กองช่าง) 

   2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)                      ต้ังไว้     2๐,๐๐๐.-  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ผูมี้สิทธิเบิกตามระเบียบฯ  ตั้ง 

จ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

       2.2 ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)         ตั้งไว้  250,000.-  บาท    

    2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (๕๓๒๐๐๐)     ต้ังไว้     140,000   บาท    

เพือ่จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวทิยกุระจายเสียง โรงมหรสพ หรือส่ิงพมิพต่์าง ๆ  

ฯลฯ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

   ๒.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(๓๒๐๓๐๐)    ต้ังไว้   
60,000.-   บาท    แยกเป็น 

   (๑) ต้ังไว้  3๐ ,๐๐๐.-  บาท    เพือ่จ่ายเป็นพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที่พกั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (กองช่าง) 

   (2) ต้ังไว้  1๐ ,๐๐๐.-  บาท    เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัท าป้ายประชาสมัพนัธข์่าวสารทางราชการหรือตามนโยบาลของ
รัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (กองช่าง) 

   (3) ต้ังไว้  2๐ ,๐๐๐.-  บาท    เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการวางแผนและปรับปรุงผงัเมืองรวม การวางผงัชุมชน การ
ฝึกอบรมฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (กองช่าง) 

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐)         ต้ังไว้  5๐ ,๐๐๐.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น ใหส้ามารถใชง้านได้ ตามปกติ เช่น รถยนต ์เคร่ือง 

คอมพวิเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 
    2.3 ค่าวสัดุ (๕๓๓๐๐๐)   ตั้งไว้  230 ,000.-  บาท      

   ๒.3.1 ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐)                              ต้ังไว้  ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
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  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน ส่ิงของ เคร่ืองใชต่้างๆ เช่น กระดาษแฟ้ม  ปากกา ดินสอ หมึกเติมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

   ๒.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)                ต้ังไว้   10๐,๐๐๐.-  บาท     

 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น หลอดไฟฟ้า,สายไฟฟ้า, ปลัก๊ไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

   ๒.3.4 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐6๐๐)                                     ต้ังไว้   ๑๐,๐๐๐.-   บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น กรวด ทราย หินคลุก ลูกรัง ไมแ้ปรรูป สวา่น จอบ ปูนซีเมนต ์อิฐ หรือซีเมนตบ์ล็อก 
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

   ๒.3.5 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐)                  ต้ังไว้     2๐,๐๐๐.-  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในหวัเทียน แบตเตอร์ร่ี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
(กองช่าง)  

             ๒.3.6 ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐)                      ต้ังไว้    ๓๐,๐๐๐.-  บาท  

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพือ่ใชใ้นงานราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่น น ้ ามนัเบนซิน 
น ้ ามนัดีเซลน ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (กองช่าง) 

   ๒.3.7 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐)                    ต้ังไว้    ๑๐ ,๐๐๐.-   บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่นั สี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้     (กองช่าง) 

   ๒.3.8 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐)                              ต้ังไว้    2๐ ,๐๐๐.-  บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ดิสก์,โปรแกรม หมึกเติมเคร่ืองพมิพ ์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (กองช่าง) 

   ๒.3.9 ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ (๓๓๑7๐๐)                               ต้ังไว้    1๐ ,๐๐๐.-  บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ เช่น มิเตอร์น ้ า มิเตอร์ไฟฟ้า หวัเช่ือมแก๊ส ฯลฯ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่เขา้ลกัษณะ
และประเภทตามระเบียบวธีิการงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (กองช่าง) 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (534000)   ตั้งไว้   150,000.-   บาท      
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)                      ต้ังไว้    150,๐๐๐.-  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใชเ้กินสิทธิ (10%)ภายในต าบลและค่าใชจ่้ายอ่ืนที่

เก่ียวขอ้ง ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (กองช่าง)   

    ๓. งบลงทุน    ตั้งไว้ รวม       107 ,000.-     บาท    

3.1 ค่าครุภณัฑ์ (๕๔๑๐๐๐)  ตั้งไว้             107,000.-    บาท       
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  3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100)      ต้ังไว้   17,000.-  บาท แยกเป็น 

    (1) ต้ังไว้  4,500.-   บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จ านวน 1 ตู ้(ตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ (กองช่าง) 

    (2) ต้ังไว้  8,000.-   บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 บานเล่ือน จ านวน 2 ตู ้(ตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ (กองช่าง) 

    (3) ต้ังไว้  4,500.-   บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแบบ 15 ล้ินชกั จ  านวน 1 ตู ้(ตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ (กองช่าง) 

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ (411600)   ต้ังไว้     30,000.-   บาท  แยกเป็น  

    (1) ต้ังไว้  5,000.-  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเทปสแตนเลสวดัระยะ ยาว 50 เมตร กวา้ง 13 มม. (ตั้งตาม
ราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

    (2) ต้ังไว้  25,000.-  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทียม แบบพกพา มีเคร่ืองรับ
สญัญาณ GPS แบบความไวสูง มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD บนัทึกขอ้มูลต าแหน่งพกิดัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ,000 จุด 
และสร้างเสน้ทางได ้200 เสน้ทาง บนัทึกขอ้มูลค่าพกิดัโดยอตัโนมติัไดถึ้ง 10 0000 จุด มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุ
อยูแ่ละขอ้มูลต าแหน่งสถานที่ส าคญัไม่นอ้ยกวา่ 500 ,000 ต าแหน่ง มีเขม็ทิศอิเล็กทรอนิคส์และระบบหาค่าความสูง
โดยการวดัความดนับรรยากาศ มีพอร์ตส าหรับเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ผา่นทาง  USB port  แบบ   High-
Speed  (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)     ต้ังไว้     30,400.-   บาท แยกเป็น 
(1)  ต้ังไว้ 23,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี

คุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี (จอขนาดไมนอยกวา่ 18.5 น้ิว)  - มีหนวยประมวลผลกลาง ( CPU) ไมนอยกวา่ 4 
แกนหลกั (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา่ 3.0 GHz จ านวน 
1 หนวย  - หนวยประมวลผลกลาง ( CPU) มีหนวยความจ าขนาดไมนอยกวา 6 MB  ส าหรับแบบ L3 
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory  - มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอย างใดอย
างหน่ึง หรือดีกวา ดงัน้ี  

1) เปนแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มีหน วยความจ าขนาดไมนอยกวา 1 GB 
หรือ 

2) มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดตั้งอยู ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใชหนวยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 

3) มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดตั้งอยู บนแผงวงจรหลกั แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถ
ในการใชหนวยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  
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- มีหนวยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  - มีหนวยจดัเก็บข
อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จ านวน  1 หนวย  - มีDVD-RW 
หรือดีกวา  จ านวน 1 หนวย  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ  านวนไมน
อยกวา 1 ชอง  - มีแปนพมิพและเมาส  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมน
อยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว  จ านวน  1 หนวย (ตั้งตามราคาและคุณลกัษณะมาตรฐาน
ของกระทรวง ICT)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

(2)  ต้ังไว้ 4,300.-  บาท  เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จ านวน 1 เคร่ืองคุณลกัษณะ
พื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพมิพขาวด าไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความละเอียดในการพมิพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพรางขาวด าไมนอยกวา 30 หนาตอนาทีหรือ 15 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพมิพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาทีหรือ 10 ภาพตอนาที 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จ  านวนไมนอยกวา 1 ช

อง 
- สามารถใชไดกบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 

แผน 
(ตั้งตามราคาและคุณลกัษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

(3)  ต้ังไว้ 3,100.-  บาท  เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ืองคุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีก าลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)- สามารถส ารองไฟฟาไดไมน
อยกวา 15 นาที (ตั้งตามราคาและคุณลกัษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

3.1.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑8๐๐)              ต้ังไว้  30,๐๐๐.- บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑต่์างๆ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

          4. งบรายจ่ายอืน่ (550000) 

 4.1 หมวดรายจ่ายอื่น (551000)   ต้ังไว้   20,000.- บาท  

 4.1.4 ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษา    ต้ังไว้   20,000.- บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาส ารวจ ออกแบบในการจดัท าแผนผงัต าบล ฯลฯ ซ่ึงมิใช่เพือ่การจดัหาหรือปรับปรุงครุภณัฑท์ี่ดินหรือ
ส่ิงก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 
 

๒.๔.๒ งานไฟฟ้าถนน (0024๒)       ตั้งไว้ รวม   642,000.-   บาท  
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     ๑. งบลงทุน                      ตั้งไว้ รวม     642,000 .-    บาท   

  ๑.1 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (๕420๐๐)     ต้ังไว้              642,000 .-      บาท  

    1.2.๑  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (421000) ต้ังไว้  2๐๐,๐๐๐.- บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ  ระบบประปาหมู่บา้น  
ถนน   รางระบายน ้ า  บ่อบาดาล  ท่อเมนประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

1.2.2  ประเภทค่าสาธารณูปโภค (421000) ต้ังไว้  442,๐๐๐.- บาท 
  เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายบอกซอย ไฟเบอร์กลาสเสริมโครงเหล็กท าสีพร้อมติดตั้ง  

จ านวน  26 ป้าย ตามแบบ อบต.ท่าม่วง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (กองช่าง) 

  ๒.๔.3 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  (0024๕)    ตั้งไว้       920,000.-  บาท 

 ๑.งบบุคลากร  (520000)              ตั้งไว้ รวม    400,000. -  บาท      

  1.1หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า (๕210๐๐)   ต้ังไว้        400,000.-   บาท   แยกเป็น   

   (๑) ต้ัง  358,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้ง จ  านวน 
3 อตัรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

   (2) ต้ัง  42,000.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

2. งบด าเนินงาน  (530000)              ตั้งไว้ รวม    490,000. -  บาท     
2.1 หมวดค่าตอบแทน  (531000)        ต้ังไว้ 
     2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)  ต้ังไว้  

20,000.- บาท แยกเป็น 
   (1) ต้ังไว้ 10,000.- บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าม่วง เช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง ค่าเงินตอบแทน
เจา้หนา้ที่ในการเลือกตั้งฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

  (2) ต้ังไว้ 10,000.- บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังาน(ส านกังานปลดั) 

2.2 หมวดค่าใช้สอย (532000)    ต้ังไว้   290,000.- บาท  

   2.2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(๓๒๐๓๐๐)    ต้ังไว้  
270,000.- บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาเอกชนก าจดัขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

   2.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(๓๒๐4๐๐)    ต้ังไว้  20,000.- บาท    เพือ่จ่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่นรถยนต ์ คอมพวิเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 
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2.3 ค่าวสัดุ (๕๓๓๐๐๐)   ตั้งไว้    180 ,000.-  บาท      

   ๒.3.1 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐)                  ต้ังไว้     5๐,๐๐๐.-  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในหวัเทียน แบตเตอร์ร่ี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
(ส านกังานปลดั)  

             ๒.3.2 ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐)                      ต้ังไว้    10๐,๐๐๐.-  บาท  

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพือ่ใชใ้นงานราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่น น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนั
ดีเซลน ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั) 

   ๒.3.3 ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ (๓๓๑7๐๐)                               ต้ังไว้    3๐ ,๐๐๐.-  บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ เช่น มิเตอร์น ้ า มิเตอร์ไฟฟ้า หวัเช่ือมแก๊ส ฯลฯ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่เขา้ลกัษณะและประเภท
ตามระเบียบวธีิการงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั) 

  3. งบลงทุน     ตั้งไว้รวม 30,000.- บาท 

3.1 ค่าครุภณัฑ์ (๕๔๑๐๐๐)   ตั้งไว้     30,000.-  บาท      

3.1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑8๐๐)              ต้ังไว้  30,๐๐๐.- บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑต่์างๆ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง) 

 

 

 
************************************** 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (๐๐๒๕๐)   ตั้งไว้ รวม   260,000.-  บาท 
        ๒.๕.๑งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ของชุมชน (๐๐๒๕๒) ตั้งไว้ 260,000.- บาท 

๑. งบด าเนินงาน (530000)    ตั้งไว้ รวม     220,000.-  บาท    
           ๑.๑ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)         ตั้งไว้           220,000.-  บาท 
            ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)   ต้ังไว้   
220,000.-   บาท    แยกเป็น 

  (1)  ต้ังไว้  3๐,๐๐๐.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสนบัสนุนการในการจดัท าแผนชุมชนและกิจกรรม
สนบัสนุนการจดัประชุมประชาคมแผนชุมชนสร้างเครือข่ายชุมชน การพฒันาผูน้ าชุมชนฯลฯ (น ามาจากแผนพฒันาสามปี  
พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 หนา้ 77 ขอ้ที่ 2 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั)  

           (2)  ต้ังไว้    3๐,๐๐๐.-   บาท    เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการอบต.พบประชาชน  (น ามาจาก
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 หนา้ 84 ขอ้ที่ 2 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั)  

           (3)   ต้ังไว้   3๐,๐๐๐. -  บาท    เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมประชาคมต าบล  หมู่บา้นฯลฯ (น ามาจาก
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61  หนา้ 77 ขอ้ที่ 1 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)   

     (4)  ต้ังไว้    4๐,๐๐๐.-   บาท    เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการดา้นการอบรม,ปราบปราม,ป้องกนั
,บ าบดัรักษา ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผูเ้สพยาเสพติดหรือกลุ่มเส่ียง (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕
61 หนา้ 65 ขอ้ที่ 6  ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)  

           (5)  ต้ังไว้   2๐,๐๐๐.-   บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง มาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัในระดบัครัวเรือนและชุมชน ฯลฯ (น ามาจากแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 
หนา้ 56 ขอ้ที่ 4  ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั) 

           (6)  ต้ังไว้   20,๐๐๐.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาการวา่งงาน หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที่  (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หนา้ 54 ขอ้ที่ 2 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั)  

           (7)  ต้ังไว้    30,๐๐๐.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติหรือวนัส าคญั
อ่ืน ๆ ของชาติ  (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61  หนา้  79  ขอ้ที่ 6 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั)  

          (8)  ต้ังไว้   20,๐๐๐.-  บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม,รณรงคกิ์จกรรมเพือ่ใหเ้กิดการร่วม
คิด ร่วมท าและร่วมแกไ้ขปัญหาของชุมชนในดา้นต่าง ๆ เช่น อาชญากรรม  โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนนั 
ฯลฯ (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61  หนา้ 88  ขอ้ที่ 11 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั)  
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2. งบเงนิอดุหนุน (560000)    ตั้งไว้ รวม     40,000.-  บาท    
           2.๑หมวดเงนิอดุหนุน (561๐๐๐)        ตั้งไว้           40,000.-  บาท 
             2.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200   ต้ังไว้     40,000.-   บาท     
 เพือ่จ่ายอุดหนุนใหก้บัศูนยอ์  านวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด อ าเภอท่าม่วง ประจ าปีงบประมาณ 
2559   (จะด าเนินการไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว้ )  (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.  ๒๕๕9 
– ๒๕61  หนา้ 87 ขอ้ที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั) 

 
*************************************** 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

๒.๖ แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)  ตั้งไว้ รวม  280,๐๐๐.- บาท 

 ๒.๖.๑ งานกฬีาและนันทนาการ (00262)        ตั้งไว้       8๐,๐๐๐.-  บาท 
      ๑. งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)                  ตั้งไว้          8๐,๐๐๐.-   บาท    
          ๑.๑ ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)           ตั้งไว้    5๐,๐๐๐.-    บาท 
           ๑.๑.๑ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 
ต้ังไว้   5๐,๐๐๐.-  บาท      

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬาและนนัทนาการ เช่น จดัการแข่งขนักีฬา ,จดัส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนัทุกระดบั,การประกวดแข่งขนั ,จดันิทรรศการต่างๆ ฯลฯ  (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558 - 
2560  หนา้ 73 ขอ้ 4)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

 ๑.๒ ค่าวสัดุ                          ตั้งไว้    3๐,๐๐๐. -    บาท 

          ๑.๒.๑ ประเภทค่าวัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐)                                          ต้ังไว้ 3๐,๐๐๐.-  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาใหห้มู่บา้นในเขตพื้นที่ต  าบลท่าม่วง จ  านวน  3  หมู่บา้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้(กองการศึกษาฯ) 

       ๒.๖.๒ งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ่น (00263)   ตั้งไว้        20๐,๐๐๐.-  บาท 
  ๑. งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)           ตั้งไว้ รวม    20๐,๐๐๐.-    บาท    
                ๑.๑ ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)                 ตั้งไว้          20๐,๐๐๐.-    บาท 
           ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 
ต้ังไว้     200,000.-   บาท     แยกเป็น 

 (๑) ต้ังไว้  20๐,๐๐๐.- บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมดา้นศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เช่น วนั
เขา้พรรษา ,ประเพณีสงกรานต,์ประเพณีวนัลอยกระทงฯลฯ (น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558 - 2560  หนา้ 57   ขอ้ 2) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

******************************************* 
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แผนงานการเกษตร 
๓.ด้านการเศรษฐกจิ (๐๐๓๐๐) 

 ๓.๑ แผนงานการเกษตร(00๓๒0)     ตั้งไว้ รวม    50,๐๐๐.-  บาท 
        ๓.๑.1 งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ (00๓๒๒)   ตั้งไว้        5๐,๐๐๐.- บาท 
 ๑. งบด าเนินงาน (530000)         ตั้งไว้ รวม    5๐,๐๐๐.-   บาท    
               ๑.๑ ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)              ตั้งไว้      5๐,๐๐๐. -  บาท 
          ๑.๑.๑ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 
ต้ังไว้    50,000.-  บาท     

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานหรือสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุยเดช,พระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถและพระด าริของพระบรมวงศานุวงศ ์
เช่น โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการอนุรักษแ์หล่งน ้ า ฯลฯ ( น ามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61 หนา้ 
74 ขอ้ที่ 1 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกังานปลดั) 

         

 

*************************************** 
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แผนงานงบกลาง 
๔.ด้านการด าเนินงานอืน่ (๐๐๔๐๐) 

แผนงานงบกลาง (00410)      ตั้งไว้ รวม    611 ,200.- บาท 
      งานงบกลาง (00411)      ตั้งไว้          611,200.-  บาท 

         ๑. งบกลาง (๕๑๐๐๐๐)     ตั้งไว้ รวม       611,200.-  บาท  แยกเป็น 

๑.๑ ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐)                        ต้ังไว้   70,000.-   บาทเพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ
เขา้กองทุนประกนัสงัคมเฉพาะส่วนของนายจา้งในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้งของ 

พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 
 ๑.๒ ประเภทเบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  (๑๑๐๙๐๐)                               ต้ังไว้  30,๐๐๐.-  บาท  

เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ตามระเบียบและหลกัเกณฑท์ี่ทางราชการก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไปจากรัฐบาล  30,000  บาท (ส านกังานปลดั) 

1.๓ ประเภทส ารองจ่าย (๑๑๑๐๐๐)                                              ต้ังไว้   316,2๐๐ .-  บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายกรณี
ฉุกเฉิน จ าเป็นในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้น หรือกรณีที่  หน่วยงานต่างๆ ไม่มีงบประมาณ 

รายจ่ายที่เบิกจ่ายได ้หรือมีแต่ไม่เพยีงพอกบัความจ าเป็นที่ตอ้งจ่าย หรือไม่ไดต้ั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย หรือมีรายจ่ายที่
นอกเหนืองบประมาณที่ไดรั้บอนุมติั และการอนุมติัใหใ้ชเ้งินส ารองจ่ายใหเ้ป็นอ านาจของผูบ้ริหารเป็นผูพ้จิารณาเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เช่น การบรรเทาสาธารณภยัหรือซ่อมแซมส่ิงสาธารณะประโยชน์ที่เสียหายจากสาธารณภยั เป็น
ตน้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

 ๑.๔ ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  (๑๑๑๑๐๐)  ต้ังไว้    55,000.-   บาท      

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ท่าม่วง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 

        ๑.๕ ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) (120100) 
ต้ังไว้    140,000.-  บาท    

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน(กบท.) โดยค านวณตั้งจ่ายในอตัราร้อยละ ๑ ของ
รายไดใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ทั้งน้ีไม่รวมเงินกู ้ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกังานปลดั) 
 

*************************************** 

 

 
 


