ข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตาบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559
ของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
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ส่ วนที่ 2
บันทึกหลักการและเหตุผล
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายจ่าย
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ส่ วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
ของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี
2

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง จะได้เสนอร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ต่อสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง มีสถานะการเงินดังนี้
ณ วันที่ .................................................พ.ศ. ....
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
46,642,048.78
บาท
1.1.2 เงินสะสม
20,969,685.39
บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
15,458,074.22
บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผกู พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน .........-...........โครงการ
รวม
………-……………… บาท
1.1.5 รายการที่ได้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน จานวน ……-……… โครงการ
รวม
……………-…………… บาท
๑.๒ เงินกูค้ งค้าง ……………-……………… บาท
2. การบริหารงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
(1) รายรับจริ งทั้งสิ้น
23,542,324.46 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
322,056.93
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
217,395.80
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
315,439.29
บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิ ชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
6,155.00
บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจดั สรร
14,547,104.44 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
4,898,543.บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ 3,235,630.บาท
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(3) รายจ่ายจริ ง จานวน
10,998,979.27
บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชัว่ คราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน

214,263.00
4,647,639.40
1,883,286.87

บาท
บาท
บาท

142,560.00
91,300.00
818,000.00
3,201,930.00
…………………..

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.25559
องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี

2.1 รายรั บ
รายรับ
รายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้ จัดเก็บเอง
รายได้ ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจดั สรร
รวมรายได้ ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
รายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมรายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
รวม

รายรับจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

322,056.93
217,395.80

330,000.208,000.-

330,000.208,000.-

315,439.29

50,000.-

50,000.-

10,000.-

10,000.-

598,000.-

598,000.-

14,547,104.44
14,547,104.44

11,402,000.11,402,000.-

13,402,000.13,402,000.-

4,898,543.00
4,898,543.00

4,000,000.4,000,000.-

4,000,000.4,000,000.-

20,306,694.46

16,000,000.-

18,000,000.-

-

6,155.00

-

861,047.02
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี

2.2 รายจ่ าย
รายจ่ าย

รายจ่ ายจริง
ปี 2557

จ่ ายจากงบประมาณ
งบกลาง
214,263.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ
4,645,374.24
ค่าจ้างชัว่ คราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,944,586.87
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและ
304,960.00
สิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
91,300.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
818,000.00
รวมจ่ ายจากงบประมาณ

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

3,699,300.6,195,700.-

611,200.6,655,200.-

4,680,000.-

5,395,000.-

460,000.-

4,343,600.-

20,000.945,000.-

20,000.975,000.-

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

18,000,000.-

ส่ วนที่ 2
ข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตาบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559
ของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี
ด้ าน
ด้ านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิ ชย์
ด้ านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
8,343,200.3,161,200.1,795,000.120,000.65,000.3,314,400.260,000.280,000.50,000.611,200.18,000,000.-

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. งบกลาง (00400)
งบ

งาน

งบกลาง
งบกลาง
บาเหน็จ/บานาญ
รวม

งานงบกลาง(00411)

งาน…………………

งาน…………………

รวม

611,200.611,200.-

-

-

611,200.-
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าม่วง
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2. แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป (00110)
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทัว่ ไป(00111)

งานวางแผนสถิตฯิ (00112)

งานบริหารงานคลัง(00113)

รวม

4,311,200.1,492,200.2,819,000.1,581,000.286,000.955,000.340,000.412,000.362,000.50,000.60,000.60,000.6,364,200.-

-

1,064,000.1,064,000.874,000.168,000.230,000.120,000.356,000.41,000.41,000.1,979,000.-

5,375,200.1,492,200.3,883,000.2,455,000.454,000.1,185,000.460,000.356,000.453,000.403,000.50,000.60,000.60,000.8,343,200.-
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี

3. แผนงาน การรั กษาความสงบภายใน (00120)
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานบริ หารทั่วไป(00121)

งานเทศกิจ(00122)

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนฯ(00123)

รวม

-

-

180,000.130,000.50,000.2,981,200.2,981,200.3,161,200.-

180,000.130,000.50,000.2,981,200.2,981,200.3,161,200.-
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าม่วง
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
4. แผนงานการศึกษา (00210)
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานบริหารทัว่ ไปฯ
(00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา(00112)

งานระดับมัธยมศึกษา
(00213)

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ(00214)

รวม

-

840,000.20,000.300,000.520,000.130,000.130,000.825,000.825,000.1,795,000.-

-

-

840,000.20,000.300,000.520,000.130,000.130,000.825,000.825,000.1,795,000.-
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี

5. แผนงานสาธารณสุ ข (00220)
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทัว่ ไป
(00221)
-

งานโรงพยาบาล
(00222)
-

งานบริการสาธารณสุ ขฯ(00123)

รวม

75,000.25,000.50,000.45,000.45,000.120,000.-

75,000.25,000.50,000.45,000.45,000.120,000.-
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี

6. แผนงานสั งคมสงเคราะห์ (00230)
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานบริหารทัว่ ไป
(00231)
-

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (00232)
60,000.60,000.5,000.65,000.-

รวม
60,000.60,000.5,000.65,000.-
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าม่วง
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
7. แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานบริหารทัว่ ไปฯ
(00241)

งานไฟฟ้าถนน(00242)

งานสวนสาธารณะ
(00243)

งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ
(00244)

งานบาบัดนา้ เสีย
(00245)

รวม

880,000.880,000.745,000.115,000.250,000.230,000.150,000.107,400.107,400.20,000.20,000.1,752,400.-

642,000.642,000.642,000.-

-

400,000.400,000.490,000.20,000.290,000.180,000.30,000.30,000.920,000.-

-

1,280,000.1,280,000.1,235,000.135,000.540,000.410,000.150,000.779,400.137,400.642,000.20,000.20,000.3,314,400.-
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าม่วง
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
8. แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน (00250)
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทัว่ ไปฯ
(00251)
-

งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน
(00252)
220,000.220,000.40,000.40,000.260,000.-

รวม
220,000.220,000.40,000.40,000.260,000.-
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าม่วง
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานบริหารทัว่ ไปฯ
(00261)

งานกีฬาและนันทนาการ
(00262)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)

งานวิชาการและส่ งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว(00264)

รวม

-

80,000.50,000.30,000.80,000.-

200,000.200,000.200,000.-

-

280,000.250,000.30,000.280,000.-

16

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าม่วง
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
10. แผนงานการเกษตร (00320)
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานส่ งเสริมการเกษตร
(00321)
-

งานอนุรักษ์ แหล่งนา้ และป่ าไม้ (00322)
50,000.50,000.50,000.-

รวม
50,000.50,000.50,000.-
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ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่ วนตาบลท่าม่วง
งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าม่วง
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยที่เป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2542 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบล ขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าม่วงและโดยอนุมตั ิของนายอาเภอท่าม่วง ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตนีิ ้ เรี ยกว่า ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ….
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.2559 เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น18,000,000.-บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร และ หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น
…………………….… บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้ านบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

8,343,200.3,161,200.1,795,000.120,000.60,000.3,314,400.260,000.280,000.50,000.-

แผนงานการพาณิ ชย์
ด้ านการดาเนินงานอื่น
งบกลาง

611,200.งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น

18,000,000.-
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ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง ปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่วนตาบล
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วงมีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม)
ตาแหน่ง
อนุมตั ิ/เห็นชอบ
(ลงนาม)
(
………….…………………………….)
ตาแหน่ง นายอาเภอท่าม่วง

(นายวรเดช กาญจนอโนทัย)
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง

รายงานประมาณการรายรั บ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์กรบริ หารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี
รายรับจริง
ปี 2554
หมวดภาษีอากร
(1)ประเภทภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(2)ประเภทภาษีบารุ งท้องที่
(3)ประเภทภาษีป้าย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(1)ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุ รา
(2)ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
(3)ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
(4)ประเภทค่าธรรมเนียมในการออกหนังสื อรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรื อสะสมอาหาร
(5)ประเภทค่าธรรมเนียมปิ ด โปรย ติดตั้งประกาศหรื อแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา
(6)ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
(7)ประเภทค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ยอดต่าง
(%)

ปี 2557

ปี 2559

186,123.9,056.64
91,178.-

228,746.7,556.10
84,047.-

244,388.7,607.72
111,371.-

238,286.5,562.93
78,208.-

250,000.10,000.70,000.-

286,357.64

320,349.10

363,366.-

322,056.93

330,000.-

1,090.28
235,550.-

1,088.34
263,840.-

1,755.70
150.272,840.400.-

135.80
290.202,060.3,300.-

200,000.2,000.-

-

4,200.-

3,940.-

1,640.-

-

290.-

520.-

670.-

470.-

-
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รายรับจริง
ปี 2554
(8)ประเภทค่าปรับผิดสัญญา
(9)ประเภทค่าใบอนุ ญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
(10)ประเภทค่าใบอนุ ญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรื อพื้นที่ใดซึ่ งมีพ้นื ที่เกิน 200 ตารางเมตร
(11)ประเภทค่าใบอนุ ญาตให้ต้งั ตลาดเอกชน

ปี 2555

-

3,960.9,300.2,700.-

9,400.2,500.-

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

-

10,500.2,900.-

1,000.-

1,000.-

รวมหมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน
(1)ประเภทดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได้ จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
(1)ประเภทเงินที่มีผอู ้ ุทิศให้
(2)ประเภทค่าขายแบบแปลน
(3)ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
(1)ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรื อล้อเลื่อน
(2)ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
(3)ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ
(4)ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ
(5)ประเภทภาษีสุรา

78,155.89
78,155.89

192,831.55
192,831.55

252,876.74
252,876.74

-

-

-

ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

8,500.-

5,000.-

1,000.-

-

217,395.80

208,000.-

315,439.29
315,439.29

50,000.50,000.-

10,000.-

-

4,000.-

9,000.-

13,000.-

4,000.-

3,877.27
7,877.27

1,520.10,520.-

11,300.24,300.-

2,155.6,155.-

4,740,383.43
907,102.36

5,258,503.91
1,254,718.37

8,351,151.76
1,433,145.57

73,782.93
8,908,868.01
1,537,493.86

8,500,00001,500,000.-

14,184.436,211.64

37,289.17
577,724.16

31,516.602,023.50

85,728.64
658,880.53

10,000.500,000.-

10,000.-
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รายรับจริง
ปี 2554
(6) ประเภทภาษีสรรพสามิต
(7) ประเภทค่าภาคหลวงแร่
(8) ประเภทค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
(9) ประเภทค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(10) ประเภทอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง
(11) ประเภทภาษีจดั สรรอื่น ๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(1) ประเภทเงินอุดหนุ นทัว่ ไปสาหรับดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมทุกหมวด

ปี 2555

1,051,187.59
32,877.23
23,907.80
569,727.-

1,038,973.88
19,939.64
41,581.93
2,031,959.-

7,775,581.05

10,260,690.06

ประมาณการ
ปี 2556
1,316,178.86
28,115.21
59,115.21
2,323,083.44
-

14,144,329.55

ปี 2557

ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

896,210.11
47,643.04
43,737.02
2,293,315.1,445.30

1,500,000.15,000.27,000.1,350.000.-

14,547,104.44

13,402,000.-

4,142,713.-

3,949,496.-

4,473,753.-

4,898,543.-

4,000,000.-

4,142,713.-

3,949,496.-

4,473,753.-

4,898,543.-

4,000,000.-

20,306,694.46

18,000,000.-

12,539,515.13

15,020,495.05

19,553,781.71
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรั บงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 18,000,000.- บาท แยกเป็ น
รายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(1) ประเภทภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(2) ประเภทภาษีบารุ งท้องที่
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(3) ประเภทภาษีป้าย
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(1)ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
(2)ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(3)ประเภทค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสะสมอาหาร
คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
(4)ประเภทค่าธรรมเนียมปิ ด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรื อ
แผ่นปลิวเพือ่ การโฆษณา
คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
(5)ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิ ชย์
คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
(6)ประเภทค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
(7)ประเภทค่าปรับผิดสัญญา
คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
(8)ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่

รวม
จานวน

330,000.- บาท
250,000.- บาท

จานวน

10,000.- บาท

จานวน

70,000.- บาท

รวม
จานวน

208,000.- บาท
- บาท

จานวน

200,000.- บาท

จานวน

- บาท

จานวน

- บาท

จานวน

- บาท

จานวน

- บาท

จานวน

- บาท

จานวน

5,000.- บาท

เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(9)ประเภทค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อ
สะสมอาหารในครัว หรื อพื้นที่ใด ซึ่งมีพ้นื ที่เกิน 200
ตารางเมตร
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา

จานวน

2,000.- บาท
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(10)ประเภทค่าใบอนุญาตให้ต้งั ตลาดเอกชน
จานวน
1,000.คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน
รวม
50,000.(1)ประเภทดอกเบี้ย
จานวน
50,000.คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
รวม
10,000.(1)ประเภทเงินที่มีผอู ้ ุทิศให้
จานวน
คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
(2)ประเภทค่าขายแบบแปลน
จานวน
10,000.คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(3)ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จานวน
คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
รายได้ ที่รัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
(1)ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(2)ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(3)ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(4)ประเภทภาษีสุรา
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(5)ประเภทภาษีสรรพสามิต
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(6)ประเภทค่าภาคหลวงแร่

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
จานวน

13,402,000.- บาท
8,500,000.- บาท

จานวน

1,500,000.- บาท

จานวน

10,000.- บาท

จานวน

500,000.- บาท

จานวน

1,500,000.- บาท

จานวน

15,000.- บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(7)ประเภทค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
จานวน
27,000.- บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(8)ประเภทธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
จานวน
1,350,000.- บาท
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(9)ประเภทอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง
จานวน
- บาท
คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
รายได้ ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
(1)ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับดาเนินการตามอานาจ จานวน
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา

4,000,000.- บาท
4,000,000.- บาท

รายงานประมาณการรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่ ายจริง
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ
1.แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
หมวดงบกลาง
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ปี 2554

ปี 2555

-

ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
ประเภทเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
ประเภทเงินสารองจ่าย
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ทุนการศึกษา

ปี 2556

79,806.-

99,226.-

ปี 2557

54,108.-

-

รวมหมวดงบกลาง

-

162,042.265,848.-

33,960.16,500.173,686.-

27,000.48,155.129,263.-

หมวดบาเหน็จ/บานาญ
ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จ/บานาญ
รวมหมวดบาเหน็จ/บานาญ
รวมงานงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

-

75,000.75,000.340,848.340,848.-

80,000.80,000.253,686.253,686.-

85,000.85,000.214,263.214,263.-

24,000.-

24,000.-

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

70,000.-

70,000.-

30,000.3,449,300.-

30,000.316,200.55,000.-

-

40,000.3,589,300.-

471,200.-

110,000.110,000.3,699,300.3,699,300.-

140,000.140,000.611,200.611,200.-
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ
2.แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารงานทัว่ ไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน(ฝ่ ายการเมือง)
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนนายกอบต./รองนายก อบต.(210100)
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายกอบต./รองนายก
อบต.210200)
ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต./รองนายกอบต.(210300)
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุ การนายกอบต./ที่ปรึ กษานายก
อบต.(210400)
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.(210600)
ประเภทเงินค่าตอบแทนอื่น
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ ายการเมือง)
หมวดเงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน(220100)
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆพนักงาน(220200)
ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง(220300)
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220600)
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง(220700)
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร

ปี 2554

ปี 2555

รายจ่ ายจริง
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

-

495,840.38,400.-

461,406.35,732.-

452,876.60
35,167.31

556,200.42,200.-

556,200.42,200.-

-

38,400.-

35,732.-

35,167.31

42,200.-

82,560.-

63,066.-

71,322.67

86,400.-

42,200.86,400.-

-

648,840.1,304,300.-

616,063.1,211,999.-

611,510.62
1,206,044.51

676,300.1,403,800.-

678,800.86,400.1,492,200.-

821,172.119,190.42,000.413,100.163,760.1,559,222.2,863,522.-

1,022,895.112,925.42,000.474,240.185,163.1,837,200.3,049,219.-

1,095,091.32
26,890.31
58,370.573,205.54
170,064.03
1,923,,621.20
3,129,665.71

1,841,000.18,000.84,000.624,000.43,000.2,610,000.4,013,800.-

1,995,000.18,000.84,000.650,000.72,000.2,819,000.4,311,200.-

-
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รายจ่ ายจริ ง
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ
งบดาเนินการ
หมวดค่ าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่อปท.
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ(310300)
ประเภทค่าเช่าบ้าน(310400)
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)
รวมหมวดค่ าตอบแทน
หมวดค่ าใช้ สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ(320100)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200)
ค่ารับรอง
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาฯ
ค่ารับวารสารและสิ่ งพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น(320300)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้พวงมาลา
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุ นศูนย์จดั ซื้อจัดจ้างฯ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการร่ วมพิธีสาบานตนเพือ่ การปรองดอง
สมานฉันท์

ปี 2554

-

ปี 2555

ปี 2556

298,300.-

-

-

34,800.10,935.11,220.66,105.-

7,890.148,657.16,725.-

30,832.86,614.22
5,050.-

39,700.63,148.3,975.-

-

690.1,000.2,246.-

-

-

320,000.50,000.230,000.25,000.-

2,470.79,094.22

2,430.56,743.157,783.01

5,000.200,000.345,000.-

83,713.05
92,250.10,512.1,000.-

126,914.43
-

50,000.200,000.30,000.5,000.30,000.30,000.-

-

-

200,000.20,000.60,000.40,000.-

-

27,600.11,155.225,073.25
263,828.25

2,450.129,482.3,936.-

ปี 2558

9,150.-

25,151.12,605.161,200.497,256.-

-

-

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่ าง
(%)

1,000.2,436.20,386.58
7,046.-

-

ปี 2559

50,000.10,000.186,000.40,000.286,000.110,000230,000.20,000.10,000.200,000.565,000.30,000.200,000.50,000.5,000.30,000.-
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รายจ่ ายจริง
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ

ปี 2554

ประเภทค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม(320400)

ปี 2555

ปี 2556

รวมหมวดค่าใช้ สอย

-

14,192.55
174,675.55
34,961.16,940.52,512.05

รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินการ

-

หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุสานักงาน(330100)
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง(330700)
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800)
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ (331700)

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)
ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน (410100)
ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว (410900)
ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
ประเภทค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์ (41100)

รวมหมวดค่าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
รวมงบลงทุน

-

รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารเทีย่ วไป

-

รวมหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
หมวดค่าทีด่ นิ และสิ่ งก่อสร้ าง(542000)
ประเภทต่อเติมอาคาร (420800)

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน(560000)
ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ(610200)

-

ปี 2557

50,000.675,000.-

50,000.955,000.-

20,983.-

25,477.2,100.43,566.20

40,000.20,000.100,000.10,000.70,000.10,000.250,000.1,245,000.-

50,000.50,000.150,00.10,000.70,000.10,000.340,000.1,581,000.-

47,809.20
35,270.-

120,253.05
792,184.60

25,240.25,240.25,240.-

25,000.25,000.25,000.3,680,946.60

ปี 2559

16,575.77
277,206.78

-

-

ปี 2558

19,255.324,176.27

-

15,840.-

ประมาณการ
ยอดต่ าง
(%)

24,730.-

104,062.20
692,066.72

95,873.20
439,184.98

-

-

-

56,200.-

50,000.-

219,000.26,000.67,000.50,000.362,000.50,000.50,000.50,000.412,000.-

55,000.55,000.55,000.3,796,285.72

35,000.35,000.35,000.3,610,925.06

5,000.5,000.5,000.7,073,800.-

35,000.35,000.35,000.6,369,200.-

30,800.25,400.56,200.-

50,000.50,000.-

งบบริหารงานคลัง
งบบุคลกร
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ

ปี 2554

หมวดเงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน(220100)
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆพนักงาน(220200)
ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง(220300)
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินการ(530000)
หมวดค่ าตอบแทน(531000)
ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่อปท.
(310100)
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ(310300)
ประเภทค่าเช่าบ้าน(310400)
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)
รวมหมวดค่ าตอบแทน
หมวดค่ าใช้ สอย (532000)
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ(320100)
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าฯ
(320300)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาหรื อปรับปรุ งแผนที่ภาษีฯ

-

ปี 2555

585,900.98,910.-

-

ปี 2557

684,810.684,810.-

606,240.102,120.708,360.708,360.-

836,642.74
28,765.61,016.926,423.74
926,423.74

143,000.-

-

-

-

รายจ่ ายจริง
ปี 2556

57,500.3,635.110,778.144,836.-

61,000.3,400.80,436.144,836.-

1,800.-

27,610.30
2,648.-

-

-

2,648.-

รายจ่ ายจริง

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

945,000.18,000.42,000.1,005,000.1,005,000.-

1,003,000.19,000.42,000.1,064,000.1,064,000.-

-

100,000.-

20,000.-

60,400.1,700.-

10,000.85,000.30,000.-

62,100.-

225,000.-

10,000.108,000.30,000.168,000.-

15,174.05
-

20,000.70,000.-

120,000.80,000.-

-

10,000.10,000.50,000.-

20,000.10,000.50,000.-

-

ประมาณการ

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ

ปี 2554

ประเภทค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม(320400)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ยอดต่ าง
(%)

ปี 2559

รวมหมวดค่ าใช้ สอย

-

4,200.6,000.-

30,258.30

2,600.17,774.05

30,000.120,000.-

30,000.230,000.-

19,928.9,504.6,650.-

10,015.6,538.11,640.-

7,550.9,970.9,800.-

รวมหมวดค่ าวัสดุ

-

50,000.20,000.40,000.10,000.120,000.-

รวมหมวดค่ าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินการ

หมวดค่ าวัสดุ(533000)
ประเภทวัสดุสานักงาน(330100)
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว(330300)
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ(331700)
หมวดค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่าไฟฟ้ า(340100)
ประเภทค่าน้ าประปา(340200)
ประเภทค่าโทรศัพท์(340300)
ประเภทค่าไปรษณี ย(์ 340400)
ประเภทค่าบริ การโทรคมนาคม(340500)

งบลงทุน
หมวดค่ าครุภัณฑ์ (541000)
ประเภทครุ ภณั ฑ์สานักงาน (410100)
ประเภทค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ (41100)
รวมหมวดค่ าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ ไป

36,082.-

28,193.-

27,320.-

20,000.10,000.20,000.10,000.60,000.-

-

160,239.01
20,695.64
4,393.16
5,639.26,269.04
217,235.85
574,240.85

176,434.13
22,478.52
3,288.01
4,316.27,990.36
234,507.02
437,794.32

146,309.20
24,644.89
4,207.54
2,969.28,986.30
207,116.93
314,310.89

250,000.25,000.15,000.10,000.30,000.330,000.735,000.-

250,000.40,000.20,000.10,000.36,000.356,000.874,000.-

-

1,259,040.85
4,939,987.45

1,146,158.32
4,942,440.04

1,240,734.72
4,851,659.78

20,000.20,000.20,000.1,760,000.7,073,800.-

11,000.30,000.41,000.41,000.1,979,000.8,348,200.-

-

-

-

-
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รายจ่ ายจริ ง
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ
3. แผนงานรั กษาความสงบภายใน (00120)
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภัย(00123)
งบดาเนินการ(530000)
หมวดค่ าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่อปท.(310300)
รวมหมวดค่ าตอบแทน
หมวดค่ าใช้ สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น(320300)
ค่าใช้จ่ายโครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึ กทบทวนอาสาสมัครฯ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมหมวดค่ าใช้ สอย หมวดค่ าวัสดุ
ประเภทค่าวัสดุอืน่
รวมหมวดค่ าวัสดุ
รวมงบดาเนินการ
หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง(542000)
ประเภทก่อสร้างอาคารต่าง ๆ
รวมหมวดค่ าที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง
รวมงบลงทุน
งบรายจ่ ายอื่น
หมวดรายจ่ ายอื่น
ประเภทรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ ายอื่น
งบรายจ่ ายอื่น
รวมงานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภัย

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

10,000.10,000.-

ปี 2559

-

34,310.-

39,650.-

40,595.-

150,000.-

130,000.-

34,310.-

39,650.-

40,595.-

39,650.-

40,595.-

50,000.50,000.50,000.150,000.-

30,000.50,000.50,000.130,000.-

160,000.-

50,000.50,000.180,000.-

-

34,310

-

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่ าง
(%)

-

34,310.-

-

39,650.-

-

8,168.8,168.8,168.42,478.-

40,595.-

-

700.700.700.40,350.-

91,300.91,300.91,300.91,300.131,895.-

2,981,200.2,981,200.2,981,200.-

160,000.-

3,161,200.-

31

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน
4.แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่ อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00213)
งบดาเนินการ
หมวดค่ าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่อปท.
(310100)
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ(310300)
รวมหมวดค่ าตอบแทน
หมวดค่ าใช้ สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ(320100)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น(320300)
ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายบริ หารสถานศึกษา
ประเภทค่าบารุ งรักษาหรื อซ่ อมแซมทรัพย์สิน
รวมหมวดค่าใช้ สอย
หมวดค่ าวัสดุ(533000)
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว(330300)
ประเภทวัสดุอาหารเสริ ม(นม)(330400)

ปี 2554

ปี 2555

รายจ่ ายจริง
ปี 2556

3,161,200.-

42,478.-

-

44,000.-

-

-

50,000.-

10,000.-

-

44,000.-

-

-

10,000.60,000.-

10,000.20,000.-

-

4,400.99,308.-

-

10,000.250,000.-

30,000.250,000.20,000.10,000.100,000.120,000.20,000.300,000.500,000.-

-

-

-

13,800.94,760.-

131,895.-

ปี 2559

-

-

40,350.-

ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558
ยอดต่าง
(%)
160,000.-

3,630.-

-

103,708.-

14,920.75,790.420.108,560.-

99,987.107,319.208,114.-

10,000.10,000.100,000.120,000.10,000.260,000.-

4,983.432,442.28

4,980.406,665.01

5,000.405,828.46

10,000.500,000.-

450.13,500.85,358.-

808.-

รายจ่ ายจริ ง
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ

ปี 2554

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ประเภทวัสดุการศึกษา(331500)
รวมหมวดค่ าวัสดุ
รวมงบดาเนินการ
งบลงทุน
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (541000)
ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน (410100)
ประเภทค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์ (41100)
รวมหมวดค่ าครุ ภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ประเภทเงินอุดหนุ นส่ วนราชการ(610200)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับก่ อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา
5.แผนงานสาธารณสุ ข(00220)
งานบริ การสาธารณสุ ขฯ(00223)
งบดาเนินการ(530000)
หมวดค่ าใช้ สอย(532000)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น(320300)
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฯ
รวมหมวดค่ าใช้ สอย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

-

3,240.20,360.461,028.28
608,733.28

-

6,780.-

2,470.414,115.01
522,675.01

417,608.46
625,722.46

-

-

-

-

-

278,200.278,200.278,200.886,933.28
886,933.28

559,000.559,000.559,000.1,081,675.01
1,081,675.01

-

23,022.35

-

23,022.35
23,022.35

ประมาณการ
ปี 2558
ยอดต่ าง
(%)
20,000.530,000.850,000.-

-

ปี 2559
20,000.520,000.840,000.-

10,000.10,000.10,000.-

120,000.10,000.130,000.130,000.-

778,000.778,000.778,000.1,403,722.46
1,403,722.46

850,000.850,000.850,000.1,710,000.1,710,000.-

825,000.825,000.825,000.1,795,000.1,795,000.-

20,861.60

31,881.-

25,000.-

25,000.-

20,861.60
20,861.60

31,881.31,881.-

25,000.25,000.-

25,000.25,000.-

รายจ่ ายจริ ง
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ
หมวดค่ าวัสดุ
ประเภทค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ และการแพทย์(330900)

ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

รวมหมวดค่ าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

-

21,000.21,000.44,022.35

38,250.38,250.59,111.60

รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงานบริ การสาธารณสุ ขฯ
รวมแผนงานสาธารณสุ ข

-

30,000.30,000.30,000.74,000.74,022.35

30,000.30,000.30,000.89,111.60
89,111.60

-

17,110.14,400.-

-

-

-

14,400.14,400.-

-

-

-

69,390.69,390.-

-

-

งบเงินอุดหนุน(560000)
หมวดเงินอุดหนุน(561000)
ประเภทเงินอุดหนุ นเอกชน

6.แผนงานสั งคมสงเคราะห์ (00230)
งานสวัสดิการสั งคมและสั งคมสงเคราะห์ (00232)
งบดาเนินการ(530000)
หมวดค่ าใช้ สอย(532000)
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ(320100)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น(320300)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการถุงอนาคต
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมผูส้ ู งอายุ
รวมหมวดค่ าใช้ สอย
หมวดค่ าวัสดุ(533000)
ประเภทวัสดุก่อสร้าง(330600)
รวมหมวดค่ าวัสดุ

ปี 2558

ยอดต่ าง
(%)

ปี 2559

97,500.97,500.129,381.-

50,000.50,000.75,000.-

50,000.50,000.75,000.-

129,381.129,381.-

45,000.45,000.45,000.120,000.120,000.-

45,000.45,000.45,000.120,000.120,000.-

20,000.50,000.-

10,000.50,000.-

50,000.70,000.-

50,000.60,000.-

-

-

-

34

รายจ่ ายจริ ง
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน(560000)
หมวดเงินอุดหนุน(561000)
ประเภทเงินอุดหนุ นกิจการที่เป็ นสาธารณประโยชน์
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมเงินอุดหนุน
รวมแผนงานสวัสดิการสั งคมและสั งคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสั งคมสงเคราะห์
7.แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
งบบุคลากร(520000)
หมวดเงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน(220100)
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆพนักงาน(220200)
ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง(220300)
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220600)
ประเภทเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220700)
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน(530000)
หมวดค่ าตอบแทน(531000)
ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่อปท.

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

-

-

ประมาณการ
ปี 2558
ยอดต่ าง
(%)
70,000.-

ปี 2559

-

83,790.-

-

5,000.5,000.5,000.88,790.88,790.-

5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.-

5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.-

5,000.5,000.5,000.75,000.75,000.-

5,000.5,000.5,000.65,000.65,000.-

-

337,260.17,550.165,480.55,440.602,340.602,340.-

357,280.13,560.169,680.61,920.602,440.602,440.-

299,237.46
2,925.31,092.33
30,510.16,140.379,904.79
379,904.79

476,000.18,000.42,000.248,400.18,000.802,400.802,400.-

540,000.18,000.42,000.246,000.34,000.880,000.880,000.-

-

100,000.-

10,000.-

118,000.-

รายจ่ ายจริง

-

ประมาณการ

60,000.-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ(310300)
ประเภทค่าเช่าบ้าน(310400)
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)
รวมหมวดค่าตอบแทน
หมวดค่ าใช้ สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ(320100)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320100)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น(320300)
ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุ งผังเมืองรวม
ประเภทค่าบารุ งรักษาหรื อซ่ อมแซมทรัพย์สิน
รวมหมวดค่าใช้ สอย
หมวดค่ าวัสดุ(533000)
ประเภทวัสดุสานักงาน(330100)
ประเภทวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ(330200)
ประเภทวัสดุก่อสร้าง(330600)
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง(330700)
ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800)
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

-

-

-

-

20,000.20,000.126,345.-

-

1,800.170,000.-

-

11,700.5,260.9,687.26,647.-

-

9,560.-

29,795.-

-

20,000.50,000.-

140,000.60,000.30,000.10,000.20,000.50,000.250,000.30,000.100,000.10,000.20,000.30,000.10,000.-

171,800.-

3,160.3,160.-

6,724.-

4,132.-

5,305.99,310.48
1,600.5,700.20,680.-

10,000.100,000.10,000.20,000.30,000.10,000.-

-

1,070.2,600.13,386.-

16,500.-

ปี 2559
10,000.75,000.20,000.115,000.-

8,780.18,340.-

76,821.72

ยอดต่าง
(%)

10,000.20,000.20,000.150,000.-

20,000.10,000.10,000.20,000.80,000.-

89,469.05

-

23,400.6,395.-

ปี 2558
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)
ประเภทวัสดุอื่น ๆ (331700)

ปี 2554

รายจ่ ายจริง
ปี 2556

ปี 2555

รวมหมวดค่ าวัสดุ

-

รวมหมวดค่ าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

-

-

-

1,030,978.-

-

-

หมวดค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่าไฟฟ้ า(340100)

งบลงทุน
หมวดค่ าครุ ภณ
ั ฑ์ (541000)
ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน (410100)
ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ครุ ภณ
ั ฑ์โรงงาน (411000)
ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์สารวจ (411300)
ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
ประเภทค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์ (411000)
รวมหมวดค่ าครุ ภณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุ มชน
งบรายจ่ ายอืน่
หมวดรายจ่ ายอืน่
ประเภทค่าจ้างที่ปรึ กษา(510100)
รวมหมวดรายจ่ ายอืน่
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ

ปี 2554

9,200.121,893.05

428,638.-

ปี 2555

5,590.9,976.38
113,576.10

ปี 2557
3,650.136,245.48

ประมาณการ
ปี 2558
ยอดต่าง
(%)
20,000.10,000.210,000.-

ปี 2559
20,000.10,000.230,000.-

158,563.-

169,200.48

150,000.150,000.590,000.-

150,000.150,000.645,000.-

-

549,105.27

-

17,000.30,000.30,400.30,000.107,400.107,400.-

50,000.7,500.57,500.57,500.818,503.-

รายจ่ ายจริง
ปี 2556

ปี 2557

30,000.30,000.30,000.-

20,000.20,000.ประมาณการ
ปี 2558
ยอดต่าง

20,000.20,000.ปี 2559

(%)
รวบงบรายจ่ ายอืน่

-

-

-

รวมหมวดค่ าครุ ภณ
ั ฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่ าครุ ภณ
ั ฑ์ (541000)
ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร (410400)
หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ าง(542000)
ประเภทค่าบารุ งและปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ประเภทค่าสาธารณู ปโภค
รวมค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ าง
รวมงบลงทุน
รวมงานไฟฟ้าถนน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)
งบบุคลากร(520000)
หมวดเงินเดือน(ฝ่ ายประจา) (521000)
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220600)
ประเภทเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220700)
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน(530000)
หมวดค่ าตอบแทน(531000)
ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่อปท.
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ(310300)
รวมหมวดค่าตอบแทน

128,160.74,880.203,040.203,040.-

30,000.2,000.32,000.-

-

20,000.-

20,000.-

50,000.50,000.-

-

50,000.50,000.-

300,000.300,000.300,000.300,000.-

200,000.442,000.642,000.642,000.642,000.-

128,160.87,840.216,000.216,000.-

125,576.13
86,069.03
211,645.16
211,645.16

356,500.18,000.374,500.374,500.-

358,000.42,000.400,000.400,000.-

-

-

50,000.5,000.55,000.-

10,000.10,000.20,000.-

-

-
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รายจ่ ายจริง

ประมาณการ

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ
หมวดค่ าใช้ สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น(320300)
ค่าใช่จ่ายค่าจ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอย
ประเภทค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400)
รวมหมวดค่ าใช้ สอย
หมวดค่ าวัสดุ(533000)
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(330700)
ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800)
ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ(331700)
รวมหมวดค่ าวัสดุ
รวมงบดาเนินการ
งบลงทุน
หมวดค่ าครุภัณฑ์ (541000)
ประเภทค่าบารุ งและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์(411000)
รวมหมวดค่ าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
8.แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน(000250)
งานส่ งเสริมและสนับสุ นความเข้ มแข็งชุมชน(00252)
งบดาเนินงาน(530000)
หมวดค่ าใช้ สอย(532000)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น(320300)
ค่าใช่จ่ายในการจัดทาแผนชุมชน
ค่าใช้จ่ายโครงการอบต.พบประชาชน
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมตาบล
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการอบรม/รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ยอดต่ าง
(%)

ปี 2559

-

200,138.25

-

-

100,000.-

270,000.-

-

200,138.25
14,264.33214,264.33-

-

-

100,000.20,000.120,000.-

270,000.20,000.290,000.50,000.100,000.30,000.180,000.490,000.-

-

-

-

15,307.97
15,307.97

73,300.91,000.164,300.408,564.33

50,100.3,060.53,160.63,640.-

66,772.82,079.97

30,000.100,000.50,000.180,000.355,000.-

611,604.33
1,642,182.38

10,400.10,400.10,400.290,040.1,108,543.10

36,360.36,360.36,360.330,085.13
929,190.40

50,000.50,000.50,000.779,500.2,521,900.-

30,000.30,000.30,000.920,000.2,672,400.-

10,000.-

220,000.-

10,000.10,000.-

30,000.30,000.30,000.40,000.-

46,391.50
-

-

37,848.50

14,760.52,012.-

8,200.-

19,540.-

-

40,000.-

39

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาการว่างงาน
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการดาเนิ นโครงการกิจกรรมสตรี ฯ
ค่าใช้จ่ายการดาเนิน
โครงการปกป้ องสถาบันสาคัญของชาติ
รวมหมวดค่าใช้ สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน(560000)
หมวดเงินอุดหนุน(561000)
ประเภทเงินอุดหนุ นส่ วนราชการ
อุดหนุ นศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งของชุ มชน
รวมแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
9.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
งบดาเนินงาน(530000)
หมวดค่ าใช้ สอย(532000)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น(320300)
ค่าใช่จ่ายในการจัดทาแผนชุมชน

ปี 2554

ปี 2555

รายจ่ ายจริง
ปี 2556
3,000.-

-

-

ปี 2557

-

46,394.50
46,394.50

26,155.26,155.-

40,000.40,000.40,000.40,000.200,000.200,000.-

40,000.40,000.40,000.40,000.66,155.66,155.-

ประมาณการ
ปี 2558
ยอดต่าง
(%)
20,000.20,000.-

ปี 2559
20,000.20,000.20,000.30,000.-

8,200.8,200.-

160,000.160,000.-

220,000.220,000.-

8,200.8,200.-

40,000.40,000.40,000.40,000.200,000.200,000.-

40,000.40,000.40,000.40,000.260,000.260,000.-

50,000.-

50,000.-

50,000.-

50,000.-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ

ปี 2554

ปี 2555

รายจ่ ายจริง
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

รวมหมวดค่าใช้ สอย

50,000.-

หมวดค่ าวัสดุ(533000)
ประเภทค่าวัสดุกีฬา(331300)

3,160.3,160.3,160.3,160.-

รวมหมวดค่ าวัสดุ
รวมงบดาเนินการ
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน(53000)
หมวดค่ าใช้ สอย(532000)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น(320300)
ค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการปฏิบตั ิธรรมฯ
รวมหมวดค่าใช้ สอย
รวมงบดาเนินการ
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร(00320)
งานส่ งเสริมการเกษตร(00321)
งบดาเนินงาน(530000)
หมวดค่ าวัสดุ(533000)
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร(331000)

ปี 2559

-

-

-

30,000.30,000.80,000.80,000.-

30,000.30,000.80,000.80,000.-

170,000.-

144,711.-

102,472.-

300,000.-

200,000.-

93,700.76,300.170,000.170,000.170,000.173,160.-

132,271.12,440.144,711.
144,711.
144,711.
144,711.

102,472.102,472.102,472.102,472.102,472.-

200,000.100,000.300,000.300,000.300,000.380,000-

200,000.200,000.200,000.200,000.280,000.-

2,940.-

7,140.-

10,000.-

-
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ
รวมหมวดค่ าวัสดุ
รวมงบดาเนินการ
รวมงานส่ งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์ แหล่ งนา้ และป่ าไม้ (00322)
งบดาเนินงาน(530000)
หมวดค่ าใช้ สอย(532000)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น(320300)
ค่าใช่จ่ายในการดาเนิ นงานหรื อสนับสนุ นโครงการอัน
เนื่ องมาจากพระราชดาริ
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มปรับปรุ ง แก้ไข อนุ รักษ์ฟ้ื นฟู
สิ่ งแวดล้อมฯ
รวมหมวดค่าใช้ สอย
รวมงบดาเนินการ
รวมงานอนุรักษ์ แหล่ งนา้ และป่ าไม้
รวมแผนงานการเกษตร
รวมทุกแผนงาน

ปี 2554

ปี 2555

รายจ่ ายจริง
ปี 2556

-

ปี 2557

2,940.2,940.2,940.-

7,140.7,140.7,140.-

ประมาณการ
ปี 2558
ยอดต่าง
(%)
10,000.10,000.10,000.-

ปี 2559
-

-

-

-

50,000.-

50,000.-

-

-

-

50,000.-

50,000.-

-

-

-

8,929,215.71

7,778,799.75

-

7,140.7,797,049.27

50,000.50,000.50,000.60,000.16,000,000.-

50,000.50,000.50,000.50,000.18,000,000.-

42
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รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่ าม่ วง
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้งสิ้น 18,000,000.-บาท จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
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 (ฝ่ ายการเมือง) (521000) ตั้งไว้

1,492,200.- บาท แยกเป็ น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก
ตั้งไว้ 556,200.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล (210100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก/รองนายก ตั้งไว้
42,200.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,200.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล (210300) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งไว้ 86,400.บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล (210400)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สานักงานปลัด)
1.1.5 ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบล ตั้งไว้ 678,800.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล (210600) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
1.1.6 ประเภทค่าตอบแทนอื่น
ตั้งไว้ 86,400.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
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1.2 เงินเดือน (ฝ่ ายประจา) (522000) ตั้งไว้ 2,819,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
ตั้งไว้ 1,995,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเดือน และเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจาปี ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักงานปลัด)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 18,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเพิม่ ต่างๆ เช่น เงินเพิม่ ค่าครองชีพชัว่ คราว เงินเพิม่ ตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
1.2.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง (220300)
ตั้งไว้ 84,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักงานปลัด)
1.2.4 ประเภทค่าจ้ างพนักงานจ้ าง (220600)
ตั้งไว้
650,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
1.2.6 ประเภทเงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง (220700) ตั้งไว้
72,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเพิม่ ต่างๆ เช่น เงินเพิม่ ค่าครองชีพชัว่ คราว เงินเพิม่ ตามคุณวุฒิ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัว่ ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)

2. งบดาเนินงาน (530000)
ตั้งไว้ รวม 1,581,000.- บาท
2.1 ค่ าตอบแทน (531000) ตั้งไว้
286,000.- บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์การบริหารส่ วนตาบล
(310100) ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พเิ ศษ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง,เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
2.1.๒ ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัว่ ไปที่ได้รับคาสัง่ หรื อมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
2.1.๓
ประเภทเงินค่าเช่ าบ้ าน (310400)
ตั้งไว้
186,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ผูม้ ีสิทธิเบิกตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
2.1.๔
ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้
40,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผบู ้ ริ หาร พนักงานส่วนตาบล ผูม้ ีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักงานปลัด)
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2.2 ค่ าใช้ สอย (532000) ตั้งไว้ 955,000.- บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ (320100)
(๑) ตั้งไว้ 10,000.- บาท
จากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)

ตั้งไว้ 110,000.- บาท แยกเป็ น

เพือ่ จ่ายเป็ นค่ารับวารสาร, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร ฯลฯ ตั้งจ่าย

(๒) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายงานเกี่ยวกับกิจกรรม อบต. เช่น เผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/แผ่นพับหรื อป้ ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักงานปลัด)
(๓)
ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การให้ผรู ้ ับจ้างเหมาทาการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น
ยามรักษาการณ์ พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาล้างอัดฉีดรถยนต์ ฯลฯ ที่เป็ นกิจการในอานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทนี้ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(๔)
ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การอื่นๆ เช่น ค่าล้างอัดและขยายภาพ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเย็บเล่มหนังสือ ค่าปรับปรุ งดูแล website ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(๕) ตั้งไว้
15,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงาน
ปลัด)
2.2.2 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้
230,000.- บาท
แยกเป็ น
(๑)
ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการรับรองหรื อต้อนรับบุคคล คณะบุคคล
ผูม้ าตรวจเยีย่ ม หรื อเยีย่ มชม อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(2) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
หรื อคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบ หรื อหนังสือสัง่ การของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สานักงานปลัด)
(3) ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี
และวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิ ยมหาราช ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าตกแต่งสถานที่ ธงชาติ
ค่าพานพุม่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ าดื่ม ของขวัญและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ น ฯลฯ
(นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๕9 - ๒๕61 หน้า 57 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
2.๒.3 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ
(320300) ตั้งไว้ 565,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ตั้งไว้
30,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นกรณี ครบวาระหรื อกรณี เลือกแทนตาแหน่งที่วา่ ง โดยจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น
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คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริ การและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(2) ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการ ฝึ กอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ของคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและกลุ่มต่าง ๆ เช่นค่าจัดสถานที่
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ น (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 หน้า 80 ข้อที่ 1 )
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(3) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สาหรับจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พนัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาอบต.หรื อผูท้ ี่
อบต.ท่าม่วงสัง่ ให้ไปปฏิบตั ิราชการและได้กาหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(๔) ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
สาหรับพิธีการวันสาคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จาเป็ นและความสาคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(5) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางราชการหรื อตามนโยบายของรัฐบาล,ประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่ วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(6) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานด้านการส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม เช่น การทัศนศึกษาดูงานจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาฯ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทุจริ ต คอรัปชัน่ ฯลฯ (นามาจาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 58 ข้อที่ 5 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สานักงานปลัด)
(7) ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามโครงการปกป้ องสถาบันสาคัญของ
ชาติ และงานตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 79 ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สานักงานปลัด)
2.2.4 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่ อมแซม (320400) ตั้งไว้
๕๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซม บารุ งรักษา ทรัพย์สินเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)

2.3 ค่ าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 340,000.- บาท
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน (330100) ตั้งไว้

50,000.- บาท
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เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดหาวัสดุสานักงาน เครื่ องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษแฟ้ ม ปากกา ดินสอ หมึกเติมเครื่ องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง (
330700) ตั้งไว้ 50,000.- บาทเพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
2.3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น (330800) ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้สาหรับรถยนต์ ครุ ภณั ฑ์หรื อเครื่ องยนต์หรื อเครื่ องจักรกลของอบต.เช่น น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่ อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี่ การ์ด, กระดาษเขียนโปสเตอร์ ,ถ่านใส่กล้องถ่ายรู ป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สานักงานปลัด)
2.3.5 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้
7๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล ตลับผงหมึก,แป้ นพิมพ์,แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สานักงานปลัด)
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุอื่น (331700) ตั้งไว้
1๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)

3. งบลงทุน
ตั้งไว้ รวม 412,000.- บาท
3.1 ค่ าครุภณ
ั ฑ์ (541000) ตั้งไว้
362,000.- บาท
3.1.1

ประเภทค่าครุภัณฑ์ สานักงาน (410100) ตั้งไว้ 219,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน บานใส จานวน
10 ตู ้ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(2) ตั้งไว้ 99,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (สีขาว-ดา)
ความเร็วไม่นอ้ ยกว่า 20 แผ่น/นาที มีระบบมัลติฟังก์ชนั่ เป็ นระบบกระดาษธรรมดา ย่อ-ขยายได้ จานวน 1 เครื่ อง (ตั้งตาม
ราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(3) ตั้งไว้ 75,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบพนักพิง จานวน 300 ตัว
(ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(4) ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งทรงพุม่ ไม้
ชนิดเครื่ องยนต์ 2 จังหวะ ความยาวใบมีด 650 มม. ความจุกระบอกสูบ 25.4 ซีซี ความเร็วรอบ 3000 รอบ/นาที จานวน 1
เครื่ อง (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
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3.1.2

ประเภทค่าครุภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว (410900) ตั้งไว้ 26,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ตั้งไว้ 26,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องทาน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2
ก๊อก จานวน 1 เครื่ อง (ตั้งตามราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 67,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ตั้งไว้ 46,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่ อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (จอขนาดไม นอยกว่า 18.5 นิ้ว) - มีหนวยประมวลผลกลาง
(CPU) ไมนอยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรื อ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม 
นอย กว่า 3.0 GHz จานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาขนาดไม นอยกว
า 6 MB สาหรับแบบ L3 Cache Memory หรื อ แบบ Smart Cache Memory - มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดย
มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรื อดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน วยความจาขนาดไม นอยกวา 1 GB
หรื อ
2) มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใชหนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรื อ
3) มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถ
ในการใชหนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB - มีหนวยความจาหลัก ( RAM)
ชนิด DDR3 หรื อดีกวา มีขนาดไม นอยกวา 4 GB - มีหนวยจัดเก็บข อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA
หรื อดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จานวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรื อดีกวา จานวน 1 หน
วย - มีชองเชื่อมตอระบบเครื อ ข าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อดีกว่า จานวนไม น
อยกวา 1 ชอง - มีแปนพิมพและเมาส - มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกวา มี Contrast Ratio ไมน
อยกวา 600:1 และมีขนาดไม นอยกวา 18.5 นิ้ว จานวน 1 หนวย (ตั้งตามราคาและคุณลักษณะ
มาตรฐานของกระทรวง ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
(2) ตั้งไว้ 8,600.- บาท เพือ่ เป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 2 เครื่ องคุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดาไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมนอยกวา 30 หนาตอนาทีหรื อ 15 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาทีหรื อ 10 ภาพตอนาที
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ช
อง
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- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100
แผน
(ตั้งตามราคาและคุณลักษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
(3) ตั้งไว้ 12,400.- บาท เพือ่ เป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องสารองไฟฟา ขนาด 800 VA จานวน 4 เครื่ องคุณลักษณะ
พื้นฐาน - มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)- สามารถสารองไฟฟาไดไม
นอยกวา 15 นาที (ตั้งตามราคาและคุณลักษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
3.1.4 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ต่างๆ เช่น ยานพาหนะ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
3.2 ค่าที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง (542000)
3.2.1 ประเภทค่าต่ อเติมหรือดัดแปลงอาคาร (420800) ตั้งไว้ 50
,000.-บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าโครงการก่อสร้างทางลาดสาหรับคนพิการ บริ เวณหน้าสานักงานองค์การบริ หารส่วนตาบล ท่าม่วง
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบ อบต.ท่าม่วง

4. งบเงินอุดหนุน (560000)

ตั้งไว้ รวม 60,๐๐๐ .- บาท

4.1 เงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้

60,๐๐๐.- บาท

4.1.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการอื่น (610200) ตั้งไว้ 60,000.- บาท แยกเป็ น
1) ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอท่าม่วงตามโครงการกิจกรรมงานราชพิธี
ในวันสาคัญของชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 57 ข้อที่ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
2) ตั้งไว้
3๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนองค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งทองเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของศูนย์จดั ซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ อาเภอท่าม่วง (นามาจากแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 77 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
3) ตั้งไว้ 25,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจาปี 2559 (จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว) (นามา
จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 57 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
**********************************************
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1.1.2 งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งไว้ รวม 1,979,000.- บาท
1. งบบุคลากร (520000)

ตั้งไว้ รวม 1,064,000.- บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา) (522000) ตั้งไว้
1,064,000.- บาท แยกเป็ น

๑.๑.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
ตั้งไว้ 1,
003,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็ น
เงินเดือนและเงินปรับปรุ งเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนคลัง)
1. 1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงาน (220200)
ตั้งไว้ 19,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเพิม่ ต่างๆ เช่น เงินเพิม่ ค่าครองชีพชัว่ คราว เงินเพิม่ ตามคุณวุฒิ ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ส่วนคลัง)
๑.1.๓ ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง (220300)
ตั้งไว้ 42,000.- บาท
ตาแหน่งของผูบ้ ริ หารให้แก่หวั หน้าส่วนการคลัง(นักบริ หารงานคลัง) /ผูอ้ านวยการกองคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจาตาแหน่งตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

2. งบดาเนินงาน (530000) ตั้งไว้ รวม
2.1 ค่ าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้

เพือ่ จ่ายเป็ นเงินประจา

874,000.- บาท
168,000.- บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์การบริหารส่ วนตาบล
(310100) ตั้งไว้ 20,000.บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลท่าม่วง เช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พเิ ศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ การจ้างฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส่วนการคลัง)
2.1.๒ ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัว่ ไปที่ได้รับคาสัง่ หรื อมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)
2.1.๓
ประเภทเงินค่าเช่ าบ้ าน (310400)
ตั้งไว้
108,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ผูม้ ีสิทธิเบิกตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)
2.1.๔
ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ผูม้ ีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการ
คลัง)

2.2 ค่ าใช้ สอย (532000) ตั้งไว้ 230,๐๐๐
๒.2.1 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ (320100)

.- บาท
ตั้งไว้ 120,๐๐๐.- บาท แยกเป็ น

(๑) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ขา่ วสารทางวิทยุกระจายเสียง ,ค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)
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(๒)
ตั้งไว้ 11๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การให้ผรู ้ ับจ้างเหมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็ นกิจการ
ในอานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)
๒.2.๒ ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้
80,000.- บาท แยกเป็ น
(๑) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พกั หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ น ใน
การเดินเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ส่วนการคลัง)
(2) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการัดทาหรื อปรับปรุ งแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษียงิ่ ขึ้น เช่น ค่าจ้างเหมาฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)
(3) ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการ
คลัง)
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่ อมแซม (320400)
ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุ งรักษาทรัพย์สินเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู ้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

2.3 ค่ าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 120,๐๐๐.- บาท
๒.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน (330100)
ตั้งไว้ 50,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน สิ่งของ เครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการ
คลัง)
๒.3.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว
(330300) ตั้งไว้ 20,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าสิ่งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ าดื่มบริ การประชาชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ส่วนการคลัง)
๒.3.3 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ตั้งไว้ 4๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล , หมึก,แป้ นพิมพ์, แผนกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ส่วนการคลัง)
๒.3.4 ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ (331700)
ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นจัดซื้อค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้ า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯหรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

2.4 ค่ าสาธารณูปโภค (534000)

ตั้งไว้ 356,000.- บาท
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๒.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 250,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสาหรับอาคารสถานที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ อบต. และค่าไฟฟ้ าของสถานีสูบน้ าที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)
๒.4.2 ประเภทค่าน้าประปา (340200)
ตั้งไว้ 40,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าน้ าประปาสาหรับที่ทาการอบต.หรื ออาคารสถานที่ที่อยูใ่ นความดูแลของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการ
คลัง)
๒.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)
ตั้งไว้ 20,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ประจาที่ทาการอบต.หรื อสถานที่ที่อยูใ่ นความดูแลของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ส่วนการคลัง)
๒.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) ตั้งไว้ 10,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย ์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี ย ์ หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการ
คลัง)
๒.4.5 ประเภทค่าบริการทางด้ านโทรคมนาคม (340500) ตั้งไว้ 36,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าเช่าคู่สาย ค่าบริ การอินเตอร์เน็ต และค่าเช่าพื้นที่โอมเพจของอบต.ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ส่วนการคลัง)

๓. งบลงทุน
ตั้งไว้ รวม 41,000.- บาท
3.1 ค่ าครุภณ
ั ฑ์ (541000) ตั้งไว้ 41,000

.- บาท

๓.๑.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ สานักงาน (410100)
ตั้งไว้ 41,0๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 3.50 เมตร ขนาดสูงไม่นอ้ ยกว่า 2.40
เมตร จานวน 1 อัน (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

************************************************
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๑.ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) ตั้งไว้ รวม 3,161,200.- บาท
๑.๑.๑ งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั (00123) ตั้งไว้ 3,161,200.- บาท
๑. งบดาเนินงาน (530000) ตั้งไว้ รวม 180,000.- บาท
๑.๑ ค่ าใช้ สอย (๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้
130,000.- บาท
๑.๑.๑ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้
130,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในตามโครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสาคัญ
เช่นตั้งจุดบริ การประชาชนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯลฯ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕
61 หน้า 88 ข้อที่ 8 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(2) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมทบทวนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อป
พร.) (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 85 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(3) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการป้ องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวติ ร่ างกายของประชาชนหรื อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน (นามาจาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 86 ข้อที่ 3 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)

๑.๒ ค่ าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)

ตั้งไว้

๕0,๐๐๐.- บาท

๑.๒.๑ ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่ งกาย (331200)
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุเครื่ องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบตั ิการดับเพลิงนอกอาคาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)

2. งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง (542000)
2.1.1 ค่าก่ อสร้ างอาคารต่ างๆ ตั้งไว้ 2
,981,200.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างอาคารป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร
จานวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.ท่าม่วง (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 46 ข้อ 33) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
476,200 บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) ตั้งไว้ รวม 7,467,68๐.- บาท
๑. งบดาเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)
1.1 หมวดค่ าตอบแทน(522000)

ตั้งไว้ รวม 840,๐

00 .- บาท

ตั้งไว้ 20,000.- บาท

(1) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนแก่ผปู ้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลท่าม่วงเช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พิเศษฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงาน
ปลัด)
(2) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่ วน
ตาบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
๑.2 ค่ าใช้ สอย (๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้

300,0๐๐.- บาท

๑.2.๑ ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 30,000- บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาแรงงานทัว่ ไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
๑.2.2 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้ 250,000.- บาท แยกเป็ น
(๑)
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พกั หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ น ใน
การเดินเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักปลัด)
(2) ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการหรื อตาม
นโยบายของรัฐบาลฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(3) ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวันเด็กและเยาวชน เช่นการจัดนิทรรศการ การ
แข่งขัน ฯลฯ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 58 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(4) ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษา ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาล (สานักงานปลัด)
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1.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่ อมแซม (320400)
ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุ งรักษาทรัพย์สินเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู ้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)

๑.3 ค่ าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)
๑.3.๑ ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)

ตั้งไว้ 520,000.- บาท
(๓๓๐๔๐๐)

ตั้งไว้ 500,000.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ออาหารเสริ ม (นม) ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วงและโรงเรี ยน
อนุบาลท่าม่วง (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2558 - 2560 หน้า 62 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาล
(สานักงานปลัด)
1.3.2 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)

ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล , หมึก,แป้ นพิมพ์, แผนกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สานักงานปลัด)

2. งบลงทุน
ตั้งไว้ รวม 130,000.- บาท
2.1 ค่ าครุภณ
ั ฑ์ (541000)
ตั้งไว้ 130,000.-

บาท

2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ สานักงาน (410100)
ตั้งไว้ 120,0๐๐.- บาท แยกเป็ น
(1) ตั้งไว้ 8,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน บานใส จานวน
2 ตู ้ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(2) ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้
จานวน 2 ชุด (ตั้งตามราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(3) ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 36000 บีทียู จานวน 2 เครื่ อง ราคานี้รวมค่าติดตั้ง (ตั้งตามราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักงานปลัด)
2.1.2 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ ตู ้ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เงินรายได้ (สานักงานปลัด)
3. งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)
ตั้งไว้ รวม 825,๐๐๐.- บาท
๓.๑ เงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)
ตั้งไว้
825,๐๐๐.- บาท
๓.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ (๖๑๐๒๐๐)
ตั้งไว้
825,๐๐๐.- บาท

ตั้งจ่ายจาก

(1) ตั้งไว้ 800,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลท่าม่วง (นามาจาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60 หน้าที่ 61 ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล (สานักงานปลัด)
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(2) ตั้งไว้ 25 ,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนโครงการกีฬาสีภายในสถานศึกษาและกีฬาเครื อข่ายโรงเรี ยน
อนุบาลท่าม่วง (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 72 ข้อ 1 ) (จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ แล้ว) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
**********************************************
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แผนงานสาธารณสุ ข
๒.ด้านบริการชุ มชนและสังคม (00๒00)
๒.๒ แผนงานสาธารณสุ ข (00๒๒0) ตั้งไว้ รวม 120,000.- บาท
๒.๒.๑ งานบริการสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอืน่ (00๒๒๓) ตั้งไว้ 120,000.- บาท
๑. งบดาเนินงาน (530000) ตั้งไว้ รวม 75,000.- บาท
๑.๑ ค่ าใช้ สอย (532000) ตั้งไว้
25,000.- บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ
(320300) ตั้งไว้ 25,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และโรคต่างๆ ทั้ง
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ฯลฯ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 หน้า 64 ข้อที่ 3 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักงานปลัด)

๑.๒ ค่ าวัสดุ (533000) ตั้งไว้

5๐,๐๐๐.- บาท

๑.๒.๑ ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (๓๓0๙๐๐) ตั้งไว้
5๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทน้ ายา หรื อสารเคมีที่ใช้กิจกรรมป้ องกันและระงับ
โรคติดต่อ เช่น วัคซีนพิษสุนขั บ้า น้ ายาเคมีกาจัดยุง ทรายเคลือบสารเคมีกาจัดยุง ฯลฯ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๕9 - ๒๕61 หน้า 66 ข้อที่ 10 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)

๒. งบเงินอุดหนุน (560000)

ตั้งไว้ รวม 45,๐๐๐.- บาท

๒.1 เงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้
45,๐๐๐ .- บาท
๒.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610500) ตั้งไว้ 45,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเงินอุดหนุนในการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บา้ น (อสม.) ในการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานได้แก่การจัดพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ,การแก้ไขปั ญหาสาธารณสุขในเรื่ องต่าง ๆ จานวน 3 หมู่บา้ น
ๆ ละ 15,000.- บาท (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 หน้า 69 ข้อที่ 5 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปจาก
รัฐบาล (สานักงานปลัด)
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แผนงานสั งคมสงเคราะห์
๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)
ตั้งไว้ รวม 65,000.- บาท
๒.๓.๑ งานสวัสดิการสั งคมและสั งคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒) ตั้งไว้

60,000.- บาท

๑. งบดาเนินงาน (530000) ตั้งไว้ รวม 60,000.- บาท
๑.๑ ค่าใช้ สอย (532000) ตั้งไว้
60,000.- บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ (320100)
ตั้งไว้ 10,๐๐๐.- บาท
(1) เพือ่ จ่ายเป็ นค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ หรื อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงาน
ปลัด)
๑.๑.2 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ(320300) ตั้งไว้ 50,000.บาท
1) ค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมสานสัมพันธ์ผสู ้ ูงอายุ/ชมรมผูส้ ูงอายุ เช่น
กิจกรรมนันทนาการ อบรม และทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 69
ข้อที่ 6 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
๑.๑.3 งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้
5,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน
(561000) รวม
5,000.- บาท
(
1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็ นสาธารณประโยชน์ (610500) จานวน 5,000 บาท
1) อุดหนุนสานักงานเหล่ ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนโครงการดาเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ประจาปี งบประมาณ 2559 (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 65 ข้อที่ 5 )
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักงานปลัด)

**************************************
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แผนงานเคหะและชุมชน
๒.ด้านบริการชุมชนและสั งคม (๐๐๒๐๐)
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
ตั้งไว้ รวม 3 ,314,400.- บาท
๒.๔.๑ งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241) ตั้งไว้ 1,752,400.- บาท
1. งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)
1.1 เงินเดือน (๕๒๒๐๐๐)

ตั้งไว้ รวม

880,000.- บาท

ตั้งไว้

880,000.- บาท แยกเป็ น

๑.๑.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)

ตั้งไว้

540,000.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเดือน และเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจาปี ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐)

ตั้งไว้

18,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเพิม่ ต่างๆ เช่น เงินเพิม่ ค่าครองชีพชัว่ คราว เงินเพิม่ ตามคุณวุฒิ ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)
1.1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง (๒๒๐3๐๐)

ตั้งไว้

๔๒,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งผูอ้ านวยการกองช่าง (นักบริ หารงานช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
1.1.4 ประเภทค่าจ้ างพนักงานจ้ าง (๒๒๐๖๐๐)

ตั้งไว้ 246,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)
๑.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง (๒๒๐๗๐๐)

ตั้งไว้ 34,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเพิม่ ต่างๆ เช่น เงินเพิม่ ค่าครองชีพชัว่ คราว เงินเพิม่ ตามคุณวุฒิ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัว่ ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. งบดาเนินการ (๕๓๐๐๐๐) ตั้งไว้ รวม
2.1 ค่ าตอบแทน

ตั้งไว้

645,000.- บาท
115

,000.- บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (310100) ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง เช่น เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พเิ ศษ ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ ไปที่ได้รับคาสัง่ หรื อมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
2.1.3 ประเภทเงินค่าเช่ าบ้ าน (๓๑๐๔๐๐)

ตั้งไว้ 75,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตาบลและผูม้ ีสิทธิเบิกตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)
2.1.4 ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)

ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ผูม้ ีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2.2 ค่ าใช้ สอย (๕๓๒๐๐๐)

ตั้งไว้

250,000.- บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ (๕๓๒๐๐๐)

ตั้งไว้ 140,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ หรื อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ฯลฯ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
๒.2.2 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ(๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้
60,000.- บาท แยกเป็ น
(๑) ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พกั หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ น ในการ
เดินทางไปราชการหรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(2) ตั้งไว้ 1๐ ,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการหรื อตามนโยบาลของ
รัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(3) ตั้งไว้ 2๐ ,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการวางแผนและปรับปรุ งผังเมืองรวม การวางผังชุมชน การ
ฝึ กอบรมฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่ อมแซม (๓๒๐๔๐๐)
ตั้งไว้ 5๐
,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ น
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2.3 ค่ าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้ 230
๒.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน (๓๓๐๑๐๐)

,000.- บาท
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท
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เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน สิ่งของ เครื่ องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษแฟ้ ม ปากกา ดินสอ หมึกเติมเครื่ องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
๒.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)

ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ า,สายไฟฟ้ า, ปลัก๊ ไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
๒.3.4 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้ าง (๓๓๐6๐๐)

ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น กรวด ทราย หินคลุก ลูกรัง ไม้แปรรู ป สว่าน จอบ ปูนซีเมนต์ อิฐ หรื อซีเมนต์บล็อก
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
๒.3.5 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง (๓๓๐๗๐๐)

ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในหัวเทียน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)
๒.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น (๓๓๐๘๐๐)

ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพือ่ ใช้ในงานราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบล เช่น น้ ามันเบนซิน
น้ ามันดีเซลน้ ามันเครื่ อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
๒.3.7 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐)

ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ นั สี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้กองช่
( าง)
๒.3.8 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐)

ตั้งไว้ 2๐ ,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์,โปรแกรม หมึกเติมเครื่ องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
๒.3.9 ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ (๓๓๑7๐๐)

ตั้งไว้ 1๐

,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้ า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2.4 ค่ าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้

150,000.- บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)
ตั้งไว้
150,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าไฟฟ้ าสาธารณะส่วนที่ใช้เกินสิทธิ (10%)ภายในตาบลและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๓. งบลงทุน ตั้งไว้ รวม
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3.1 ค่ าครุภณ
ั ฑ์ (๕๔๑๐๐๐) ตั้งไว้

,000.- บาท
107,000.- บาท
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3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ สานักงาน (410100) ตั้งไว้ 17,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ตั้งไว้ 4,500.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าซื้อตูเ้ ก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิ ด จานวน 1 ตู ้ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)
(2) ตั้งไว้ 8,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าซื้อตูเ้ ก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน จานวน 2 ตู ้ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)
(3) ตั้งไว้ 4,500.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าซื้อตูเ้ ก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู ้ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ สารวจ (411600) ตั้งไว้ 30,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเทปสแตนเลสวัดระยะ ยาว 50 เมตร กว้าง 13 มม. (ตั้งตาม
ราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(2) ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มีเครื่ องรับ
สัญญาณ GPS แบบความไวสูง มีจอภาพแสดงผลแบบ
LCD บันทึกข้อมูลตาแหน่งพิกดั ได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ,000 จุด
และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง บันทึกข้อมูลค่าพิกดั โดยอัตโนมัติได้ถึง 10
0000 จุด มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุ
อยูแ่ ละข้อมูลตาแหน่งสถานที่สาคัญไม่นอ้ ยกว่า 500 ,000 ตาแหน่ง มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิคส์และระบบหาค่าความสูง
โดยการวัดความดันบรรยากาศ มีพอร์ตสาหรับเชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ผา่ นทาง
USB port แบบ HighSpeed (ตั้งตามราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 30,400.- บาท แยกเป็ น
(1) ตั้งไว้ 23,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่ อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (จอขนาดไมนอยกว่า 18.5 นิ้ว) - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกว่า 4
แกนหลัก (4 core) หรื อ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไมนอยกว่า 3.0 GHz จานวน
1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง ( CPU) มีหนวยความจาขนาดไม นอยกวา 6 MB สาหรับแบบ L3
Cache Memory หรื อ แบบ Smart Cache Memory - มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย างใดอย
างหนึ่ง หรื อดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน วยความจาขนาดไม นอยกวา 1 GB
หรื อ
2) มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใชหนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรื อ
3) มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถ
ในการใชหนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB

63

- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB - มีหนวยจัดเก็บข
อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกวา ขนาดความจุไม นอยกวา 1 TB จานวน 1 หนวย - มีDVD-RW
หรื อดีกวา จานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครื อข าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อดีกว่า จานวนไม น
อยกวา 1 ชอง - มีแปนพิมพและเมาส - มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกวา มี Contrast Ratio ไมน
อยกวา 600:1 และมีขนาดไม นอยกวา 18.5 นิ้ว จานวน 1 หนวย (ตั้งตามราคาและคุณลักษณะมาตรฐาน
ของกระทรวง ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(2) ตั้งไว้ 4,300.- บาท เพือ่ เป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่ องคุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดาไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมนอยกวา 30 หนาตอนาทีหรื อ 15 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาทีหรื อ 10 ภาพตอนาที
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ช
อง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100
แผน
(ตั้งตามราคาและคุณลักษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(3) ตั้งไว้ 3,100.- บาท เพือ่ เป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องสารองไฟฟา ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่ องคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)- สามารถสารองไฟฟาไดไมน
อยกวา 15 นาที (ตั้งตามราคาและคุณลักษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
3.1.4 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑8๐๐)

ตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

4. งบรายจ่ ายอืน่ (550000)
4.1 หมวดรายจ่ ายอื่น (551000) ตั้งไว้ 20,000.- บาท
4.1.4 ประเภท ค่าจ้ างที่ปรึกษา ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาสารวจ ออกแบบในการจัดทาแผนผังตาบล ฯลฯ ซึ่งมิใช่เพือ่ การจัดหาหรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ที่ดินหรื อ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๒.๔.๒ งานไฟฟ้าถนน (0024๒)

ตั้งไว้ รวม 642,000.- บาท
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๑. งบลงทุน

ตั้งไว้ รวม 642,000

๑.1 ค่าที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง (๕420๐๐) ตั้งไว้

.- บาท
642,000 .- บาท

1.2.๑ ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง (421000) ตั้งไว้ 2๐๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ไฟฟ้ าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บา้ น
ถนน รางระบายน้ า บ่อบาดาล ท่อเมนประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
1.2.2 ประเภทค่าสาธารณูปโภค (421000) ตั้งไว้ 442,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายบอกซอย ไฟเบอร์กลาสเสริ มโครงเหล็กทาสีพร้อมติดตั้ง
จานวน 26 ป้ าย ตามแบบ อบต.ท่าม่วง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๒.๔.3 งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู (0024๕) ตั้งไว้
๑.งบบุคลากร (520000)

ตั้งไว้ รวม 400,000.

1.1หมวดเงินเดือนฝ่ ายประจา (๕210๐๐) ตั้งไว้

920,000.- บาท

- บาท

400,000.- บาท แยกเป็ น

(๑) ตั้ง 358,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุ งค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน
3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(2) ตั้ง 42,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)

2. งบดาเนินงาน (530000)

ตั้งไว้ รวม 490,000.

- บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (310100) ตั้งไว้
20,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลท่าม่วง เช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พเิ ศษ ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าเงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(2) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน(สานักงานปลัด)
2.2 หมวดค่าใช้ สอย (532000) ตั้งไว้ 290,000.- บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ(๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้
270,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาเอกชนกาจัดขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
2.2.2 ประเภทรายจ่ ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์ สิน(๓๒๐4๐๐)
ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บารุ งรักษาทรัพย์สินเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นรถยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สานักงานปลัด)
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2.3 ค่ าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้ 180

,000.- บาท

๒.3.1 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง (๓๓๐๗๐๐)

ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในหัวเทียน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักงานปลัด)
๒.3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น (๓๓๐๘๐๐)

ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพือ่ ใช้ในงานราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบล เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซลน้ ามันเครื่ อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
๒.3.3 ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ (๓๓๑7๐๐)

ตั้งไว้ 3๐

,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้ า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)

3. งบลงทุน ตั้งไว้ รวม 30,000.- บาท
3.1 ค่ าครุภณ
ั ฑ์ (๕๔๑๐๐๐) ตั้งไว้
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑8๐๐)

30,000.- บาท
ตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

**************************************
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แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
๒.ด้านบริการชุมชนและสั งคม (๐๐๒๐๐)
๒.๕ แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) ตั้งไว้ รวม 260,000.- บาท
๒.๕.๑งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๒) ตั้งไว้ 260,000.- บาท
๑. งบดาเนินงาน (530000) ตั้งไว้ รวม 220,000.- บาท
๑.๑ค่ าใช้ สอย (๕๓๒๐๐๐)
ตั้งไว้
220,000.- บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้
220,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ มสนับสนุนการในการจัดทาแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนสร้างเครื อข่ายชุมชน การพัฒนาผูน้ าชุมชนฯลฯ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 77 ข้อที่ 2 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(2) ตั้งไว้
3๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบต.พบประชาชน (นามาจาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 หน้า 84 ข้อที่ 2 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(3) ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐. - บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมตาบล หมู่บา้ นฯลฯ (นามาจาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 77 ข้อที่ 1 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(4) ตั้งไว้ 4๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการด้านการอบรม,ปราบปราม,ป้ องกัน
,บาบัดรักษา ฟื้ นฟูสภาพร่ างกายและจิตใจของผูเ้ สพยาเสพติดหรื อกลุ่มเสี่ยง (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕
61 หน้า 65 ข้อที่ 6 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(5) ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช้ในชีวติ ประจาวันในระดับครัวเรื อนและชุมชน ฯลฯ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61
หน้า 56 ข้อที่ 4 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(6) ตั้งไว้ 20,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการแก้ไขปั ญหาการว่างงาน หรื อส่งเสริ มการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพืน้ ที่ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 54 ข้อที่ 2 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(7) ตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการปกป้ องสถาบันสาคัญของชาติหรื อวันสาคัญ
อื่น ๆ ของชาติ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 79 ข้อที่ 6 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
(8) ตั้งไว้ 20,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการฝึ กอบรม,รณรงค์กิจกรรมเพือ่ ให้เกิดการร่ วม
คิด ร่ วมทาและร่ วมแก้ไขปั ญหาของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน
ฯลฯ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 88 ข้อที่ 11 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
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2. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ รวม 40,000.- บาท
2.๑หมวดเงินอุดหนุน (561๐๐๐) ตั้งไว้
40,000.- บาท
2.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ(610200 ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพือ่ จ่ายอุดหนุนให้กบั ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อาเภอท่าม่วง ประจาปี งบประมาณ
2559 (จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว ) (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9
– ๒๕61 หน้า 87 ข้อที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
***************************************
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๒.ด้านบริการชุมชนและสั งคม (๐๐๒๐๐)
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ตั้งไว้ รวม 280,๐๐๐.- บาท

๒.๖.๑ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
๑. งบดาเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)
๑.๑ ค่ าใช้ สอย (๕๓๒๐๐๐)

ตั้งไว้

8๐,๐๐๐.- บาท

ตั้งไว้
8๐,๐๐๐.- บาท
ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท

๑.๑.๑ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ เช่น จัดการแข่งขันกีฬา ,จัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันทุกระดับ,การประกวดแข่งขัน ,จัดนิทรรศการต่างๆ ฯลฯ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 2560 หน้า 73 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)

๑.๒ ค่ าวัสดุ

ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐. - บาท

๑.๒.๑ ประเภทค่าวัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐)

ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บา้ นในเขตพื้นที่ตาบลท่าม่วง จานวน 3 หมู่บา้ น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษาฯ)

๒.๖.๒ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้ องถิ่น (00263) ตั้งไว้
๑. งบดาเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้ รวม
๑.๑ ค่ าใช้ สอย (๕๓๒๐๐๐)
ตั้งไว้

20๐,๐๐๐.- บาท
20๐,๐๐๐.- บาท
20๐,๐๐๐.- บาท

๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้ 200,000.- บาท แยกเป็ น
(๑) ตั้งไว้ 20๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วัน
เข้าพรรษา ,ประเพณี สงกรานต์,ประเพณี วนั ลอยกระทงฯลฯ (นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 57 ข้อ 2) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
*******************************************
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แผนงานการเกษตร
๓.ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)
๓.๑ แผนงานการเกษตร(00๓๒0)
ตั้งไว้ รวม 50,๐๐๐.- บาท
๓.๑.1 งานอนุรักษ์แหล่งนา้ และป่ าไม้ (00๓๒๒) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท
๑. งบดาเนินงาน (530000)
ตั้งไว้ รวม 5๐,๐๐๐.- บาท
๑.๑ ค่ าใช้ สอย (๕๓๒๐๐๐)
ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.

- บาท

๑.๑.๑ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานหรื อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุยเดช,พระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระดาริ ของพระบรมวงศานุวงศ์
เช่น โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ า ฯลฯ ( นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61 หน้า
74 ข้อที่ 1 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)

***************************************
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แผนงานงบกลาง
๔.ด้านการดาเนินงานอืน่ (๐๐๔๐๐)
แผนงานงบกลาง (00410)
ตั้งไว้ รวม 611 ,200.- บาท
งานงบกลาง (00411)
ตั้งไว้
611,200.- บาท
๑. งบกลาง (๕๑๐๐๐๐) ตั้งไว้ รวม
611,200.- บาท แยกเป็ น
๑.๑ ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสั งคม (๑๑๐๓๐๐)
ตั้งไว้ 70,000.- บาทเพือ่ จ่ายเป็ นเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคมเฉพาะส่วนของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
๑.๒ ประเภทเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
(๑๑๐๙๐๐)
ตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาล 30,000 บาท (สานักงานปลัด)
1.๓ ประเภทสารองจ่ าย (๑๑๑๐๐๐)
ตั้งไว้ 316,2๐๐ .- บาทเพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉิน จาเป็ นในกรณี ต่างๆที่เกิดขึ้น หรื อกรณี ที่ หน่วยงานต่างๆ ไม่มีงบประมาณ
รายจ่ายที่เบิกจ่ายได้ หรื อมีแต่ไม่เพียงพอกับความจาเป็ นที่ตอ้ งจ่าย หรื อไม่ได้ต้งั จ่ายในงบประมาณรายจ่าย หรื อมีรายจ่ายที่
นอกเหนืองบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ และการอนุมตั ิให้ใช้เงินสารองจ่ายให้เป็ นอานาจของผูบ้ ริ หารเป็ นผูพ้ จิ ารณาเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เช่น การบรรเทาสาธารณภัยหรื อซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่เสียหายจากสาธารณภัย เป็ น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
๑.๔ ประเภทรายจ่ ายตามข้ อผูกพัน

(๑๑๑๑๐๐)

ตั้งไว้ 55,000.- บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ท่าม่วง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
๑.๕ ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น(กบท.) (120100)
ตั้งไว้ 140,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ๑ ของ
รายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
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