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ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้ส ิน้ จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษี

จัดสรรและหมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป แยกเป็น

งานบรหิารท ั่วไป (00111) รวม 11,901,220.00    บาท

งบบคุลากร (520000) รวม 8,163,220.00      บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) (521000) รวม 3,435,120.00      บาท

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 514,080.00             บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของผูบ้รหิาร ไดแ้ก่

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ จ านวน 1 คน

รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ จ านวน 2 คน

จ านวน 12 เดอืน ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก จ านวน 42,120.00               บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ไดแ้ก่

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ จ านวน 1 คน

รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ จ านวน 2 คน

จ านวน 12 เดอืน ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120.00               บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษของผูบ้รหิาร ไดแ้ก่

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ จ านวน 1 คน

รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ จ านวน 2 คน

จ านวน 12 เดอืน ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 86,400.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก ่เลขานุการนายก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 1 คน

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 2,750,400.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้กบ่คุคลดังตอ่ไปนี้

1.คา่ตอบแทนประธานสภา อบต. จ านวน 1 คน

2.คา่ตอบแทนรองประธานสภา อบต. จ านวน 1 คน

3.คา่ตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จ านวน 1 คน

4.สมาชกิสภา อบต. จ านวน 28 คน

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป (00110)

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี

14,267,180.00    
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เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 4,728,100.00      บาท

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,340,160.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบลและจา่ยเป็น

เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนประจ าปี จ านวน 8 อัตรา 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน จ านวน 72,600.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พนักงานสว่นต าบล  เชน่ 

คา่ตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งนักบรหิารงาน อบต.

ระดับ 8 เงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว เงนิเพิม่ตามคณุวฒุิ

ที ่กพ.รับรองเป็นตน้ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เงนิประจ าต าแหนง่ จ านวน 151,200.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนักงานสว่นต าบล

ทีค่วรจะไดรั้บตามทีร่ะเบยีบก าหนด

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

คา่จา้งลกูจา้งประจ า จ านวน 341,880.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลกูจา้งประจ า และจา่ยเป็นเงนิปรับปรงุ

คา่จา้งประจ าปี จ านวน 2 อัตรา ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของลกูจา้งประจ า จ านวน 11,460.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ลกูจา้งประจ า เชน่

เงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

คา่จา้งพนกังานจา้ง จ านวน 1,714,800.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ และ

พนักงานจา้งท่ัวไป จ านวน 12 อัตรา ตัง้จากจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 96,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ของพนักงานจา้งตามภารกจิ และ

พนักงานจา้งท่ัวไป เชน่ เงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งบด าเนนิการ (530000) รวม 3,560,000.00      บาท

คา่ตอบแทน (531000) รวม 600,000.00         บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก ่อปท. จ านวน 300,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิัตริาชการอันเป็น

ประโยชน์แก ่อบต. เชน่ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ  

จัดซือ้จัดจา้ง ตรวจการจา้ง  และควบคมุงานกอ่สรา้ง,

คา่ตอบแทนการสัง่ใช ้อปพร., อสม.,คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการการสอบสวน,คา่ตอบแทนผูท้ีไ่ดรั้บการ

แตง่ตัง้จาก อบต. ใหเ้ป็นคณะกรรมการ, เงนิสมนาคณุ

วทิยากรในการฝึกอบรม คา่เบีย้ประชมุ คา่พาหนะรวมถงึ

คา่สมนาคณุในการคัดเลอืกพนักงานและลกูจา้งและเงนิ

ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ฯลฯ

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป
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คา่ตอบแทนการปฎบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

ใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบล ลกูจา้ง พนักงานจา้ง

และผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบฯ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

คา่เชา่บา้น จ านวน 200,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหก้ับพนักงานสว่นต าบล

ซึง่มสีทิธไิดรั้บตามระเบยีบของทางราชการ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

คา่ชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 50,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหก้ับ

พนักงานสว่นต าบล  ลกูจา้งประจ า  ซึง่มสีทิธเิบกิได ้

ตามระเบยีบของทางราชการ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

          คา่ใชส้อย (532000) รวม 1,830,000.00      บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 300,000.00         บาท

1.เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ 

คา่ปักเสาพาดสายภายนอกสถานทีไ่ฟฟ้าราชการ

เพือ่ใหร้าชการไดใ้ชบ้รกิารไฟฟ้า,คา่จา้งเหมา

เดนิสายไฟ และตดิตัง้อปุกรณ์เพิม่เตมิ,คา่วางทอ่

ประปาภายนอกสถานทีน่อกราชการ เพือ่ใหร้าชการ

ไดใ้ชบ้รกิารน ้าประปา คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปา

และตดิตัง้อปุกรณ์ประปาเพิม่เตมิ,คา่ใชจ้า่ยในการ

ตดิตัง้โทรศัพท ์ยกเวน้ คา่ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศัพท์

พว่งภายในและคา่เครือ่งโทรศัพทภ์ายใน คา่ใชจ้า่ย

ในการด าเนนิคด,ีคา่เย็บหนังสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื,

คา่ซกัฟอก,คา่ระวางบรรทกุ,คา่เชา่ทรัพยส์นิ,

คา่ธรรมเนียมตา่งๆ,คา่บรกิารรับใช,้คา่ถา่ยเอกสาร,

คา่เบีย้ประกันภัย,คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร แยกเป็น จ านวน 200,000.00         บาท

1.ประเภทคา่รับรอง  จ านวน  100,000.- บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่พมิพเ์อกสาร

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกับการเลีย้งรับรอง รวมทัง้คา่บรกิารดว้ย

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกับการรับรอง

การตอ้นรับบคุคล กลุม่บคุคล หรอืคณะบคุคลทีม่านเิทศงาน 

ตรวจงาน หรอืเยีย่มชมหรอืทัศนศกึษาดงูาน

 ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

2.ประเภทคา่เลีย้งรับรอง จ านวน 50,000.- บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เลีย้งรับรองในการประชมุสภา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

3.คา่ใชจ้า่ยในพธิทีางศาสนา/รัฐพธิ ีจ านวน 50,000.- บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในพธิทีางศาสนา/รัฐพธิี

การจัดงานพธิกีารตา่งๆ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  
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รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฎบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่

1. คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ จ านวน 150,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการส าหรับ

คา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ  คา่ทีพั่ก  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

ในการเดนิทางไปราชการหรอืไปอบรมสัมมนา

ของพนักงานสว่นต าบล ลกูจา้งประจ า  พนักงานจา้ง 

คณะผูบ้รหิาร  สมาชกิสภาฯ อปพร. อสม. อช. 

รศทป. ฯลฯ เป็นตน้ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

2. คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกต ัง้ จ านวน 100,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ขององคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลแกม้อน้ ตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด

(กรณีครบวาระยบุสภา กรณีแทนต าแหน่งทีว่า่ง และ

กรณีคณะกรรมการการเลอืกตัง้สัง่ใหเ้ลอืกตัง้ใหม่)

รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในการประชาสัมพันธก์ารรณรงคห์รอื

การใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนใหท้ราบถงึสทิธแิละ

หนา้ทีแ่ละการมสีว่นรว่มทางการเมอืง ตามหนังสอื 

กระทรวงมหาดไทย ดว่น ที ่มท 0809.4/ว 1932 

ลว. 12 ม.ิย. 53 และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 134)

3.โครงการจดัท าวารสารประชาสมัพนัธ์ จ านวน 100,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจัดท าวารสาร

ประชาสัมพันธ ์เชน่ จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์

ผลการด าเนนิงานของหน่วยงาน

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 134)

4.โครงการพนกังานดเีดน่ จ านวน 10,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพนักงานดเีดน่

ส าหรับพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ 

เป็นขวญัก าลังใจแกผู่ม้คีวามอตุสาหะในการปฏบิัต ิ

หนา้ทีจ่นเป็นทีป่ระจักษ์แกบ่คุคลท่ัวไปและเพือ่

ประชาสัมพันธใ์หส้าธารณชนไดรั้บรูแ้ละเขา้ใจ

ในบทบาทอ านาจ หนา้ทีข่องราชการสว่นทอ้งถิน่ 

ในสังกัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 140)

5.โครงการพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรมผูบ้รหิาร จ านวน 50,000.00            บาท

   และพนกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพัฒนาคณุธรรม

และจรยิธรรมผูบ้รหิารและพนักงาน

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 140)
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6.โครงการเพิม่ศกัยภาพบคุลากรของอบต. จ านวน 500,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมใหค้วามรู ้

แกพ่นักงานสว่นต าบล ลกูจา้งประจ า พนักงานจา้ง 

ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ ตามหลักสตูรตา่งๆ ที ่อบต.จัดเอง

หรอืจัดโดยหน่วยงานอืน่ตามความเหมาะสม ฯลฯ

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้200,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิ 

อดุหนุนท่ัวไป 300,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 140)

7.โครงการฝึกอบรมการเพิม่ประสทิธภิาพ จ านวน 20,000.00            บาท

   ผูบ้รหิารทอ้งถ ิน่และสมาชกิสภาทอ้งถ ิน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมการเพิม่ประสทิธภิาพ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 134)

8.โครงการถนนไรฝุ้่ น จ านวน 100,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการถนนไรฝุ้่ นหมูท่ี ่1-15  

ในเขตพืน้ทีต่ าบลแกม้อน้และกจิการซึง่อยูใ่นอ านาจหนา้ที่

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ซึง่เกีย่วกับกจิการทีก่ระท า

เพือ่บ าบัดความเดอืดรอ้นของประชาชน

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 148)

คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม   (320400) จ านวน 300,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมและบ ารงุรักษาทรัพยส์นิ

เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิวงเงนิครัง้หนึง่

ไมเ่กนิ 5,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน 100,000 บาท

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป จ านวน 200,000 บาท

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

          คา่วสัด ุ(533000) รวม 650,000.00         บาท

วสัดสุ านกังาน  (330100) จ านวน 150,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดสุ านักงานตา่งๆ ทีจ่ าเป็น

ตอ้งใชใ้นส านักงาน เชน่ โตะ๊ เกา้อี ้ตู ้กระดาษ ธงชาติ

พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ ฯลฯ ทีม่ลีักษณะ

โดยสภาพไมค่งทนถาวรหรอืตามปกตมิอีายกุารใชง้าน

ไมย่นืนาน สิน้เปลอืง หมดไป หรอืเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้ รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง 

ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของ

ทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้าน

ไดต้ามปกต ิ รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุ

เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

วสัดงุานบา้นงานครวั  (330300) จ านวน 50,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ 

แปรง ไมก้วาด เขง่ ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้า

จานรอง กระจกเงา น ้าจดืทีซ่ ือ้จากเอกชน ฯลฯ  ทีม่ลีักษณะ

โดยสภาพไมค่งทนถาวรหรอืตามปกตมิอีายกุารใชง้าน

ไมย่นืนาน สิน้เปลอืง หมดไป หรอืเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้ รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง 

ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของ



ทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้าน

ไดต้ามปกต ิ รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุ

เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ 

แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล ์เพลา หัวเทยีน

กระจกมองขา้งรถยนต ์หมอ้น ้ารถยนต ์เบาะรถยนต ์ฯลฯ 

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุ

วสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่

คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

วสัดเุชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 100,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  เชน่

น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา 

น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นตน้

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุ

วสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่

คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

วสัดกุารเกษตร จ านวน 30,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมป้ีองกัน

และก าจัดศัตรพูชืและสัตว ์ พันธุพ์ชื  ปุ๋ ย  สปรงิเกอร ์  

จอบ ฯลฯ ซึง่ส ิง่ของทีม่ลีักษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร

หรอืตามปกตมิอีายกุารใชง้านไมย่นืนาน สิน้เปลอืง

หมดไป หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุ

วสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่

คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่เชน่ 

กระดาษเขยีนโปสเตอร ์พูก่ัน ส ีฟิลม์ ฟิลม์สไลด ์

แถบบันทกึเสยีงหรอืภาพ ฯลฯ 

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุ

วสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่

คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

วสัดคุอมพวิเตอร ์ จ านวน 50,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ 

แผน่จานบันทกึขอ้มลู ตลับผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์

เมนบอรด์  เมมโมรี ่ ปริน้เตอร ์จอมอมเิตอร์
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อปุกรณ์เกีย่วเนือ่งกับเครือ่งคอมพวิเตอร ์ซึง่โดยสภาพ

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุ

วสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่

คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

วสัดดุบัเพลงิ จ านวน 100,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดดุับเพลงิ เชน่ เครือ่งดับเพลงิฯลฯ 

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุ

วสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่

คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

วสัดอุ ืน่ๆ จ านวน 20,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดอุืน่ๆ ทีไ่มเ่ขา้ลักษณะวสัดุ

ตามประเภทรายจา่ย  เชน่  ถังขยะ ฯลฯ  เป็นตน้ 

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุ

วสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่

คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

          คา่สาธารณูปโภค (534000) รวม 480,000.00         บาท

คา่ไฟฟ้า จ านวน 370,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าของส านักงาน และสถานทีอ่ยูใ่นความ

ดแูลขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้ง

ช าระพรอ้มกัน เชน่ คา่บรกิาร คา่ภาษี เป็นตน้ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

คา่น า้ประปา จ านวน 10,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาทีใ่ชใ้นส านักงาน และสถานที่

อยูใ่นความดแูลขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล รวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกัน เชน่ คา่บรกิาร

คา่ภาษี เป็นตน้ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 40,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศัพทท์ีใ่ชใ้นการตดิตอ่ราชการ 

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกัน เชน่ 

คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่หมายเลขโทรศัพท์

คา่บ ารงุรักษาคูส่าย  คา่บรกิาร คา่ภาษี เป็นตน้ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป
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คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 20,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณียโ์ทรเลข เชน่ คา่ฝากสง่ไปรษณีย์

โทรเลข คา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่ดวงตราไปรษณียากร 

คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย ์เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 40,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม เชน่

โทรภาพ หรอืโทรสาร คา่เทเลกซ ์คา่วทิยตุดิตามตัว

คา่วทิยสุือ่สาร คา่สือ่สารผา่นดาวเทยีม คา่ใชจ้า่ย

ในการบรกิารอนิเตอรเ์น็ต และคา่สือ่สารอืน่ๆ ฯลฯ

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดรั้บบรกิารและคา่ใชจ้า่ย

ทีต่อ้งช าระพรอ้มกัน ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งบลงทนุ (540000) รวม 178,000.00         บาท

คา่ครภุณัฑ ์(541000) รวม 78,000.00            บาท

ครภุณัฑส์ านกังาน (410100) รวม 4,900.00              บาท

1. เกา้อ ีท้ างาน จ านวน 4,900.00              บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เกา้อีท้ างาน ระดับ 7 

จ านวน 1 ตัว แบบปรับระดับได ้มพีนักพงิเอนได ้

ทีท่า้วแขน เบาะและพนักพงิ บฟุองน ้าหุม้ดว้ย

หนังชนดิและสเีดยีวกับทีน่ั่งและพนักพงิ

ราคาตามทอ้งตลาด  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ตามแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561 หนา้ 145)

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ รวม 73,100.00            บาท

1.เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 23,000.00            บาท

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18.5 นิว้) คณุลักษณะพืน้ฐาน

- มหีน่วยประมวลผล (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลัก

(4 core) หรอื 8 แกนเสมอืน (8 Thread) 

- มจีอภาพแบบ LCD หรอืดกีวา่ ม ีContrast Radio 

ไมน่อ้ยกวา่ 600:1 และมขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 18.5 นิว้ - ฯลฯ

รายละเอยีดและคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและ

คณุลักษณะพืน้ฐานครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ณ วนัที ่18 กมุภาพันธ ์2558

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ตามแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561 หนา้ 145)

2.เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน จ านวน 16,000.00            บาท

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18.5 นิว้) คณุลักษณะพืน้ฐาน

- มหีน่วยประมวลผล (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 2 แกนหลัก

(2 core) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาพืน้ฐาน

ไมน่อ้ยกวา่ 3.0 GHz หรอืดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย

- มจีอภาพแบบ LCD หรอืดกีวา่ ม ีContrast Radio 

ไมน่อ้ยกวา่ 600:1 และมขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 18.5 นิว้  - ฯลฯ

รายละเอยีดและคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและ

คณุลักษณะพืน้ฐานครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ณ วนัที ่18 กมุภาพันธ ์2558

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ตามแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561 หนา้ 145)
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3. เครือ่งส ารองไฟฟ้า จ านวน 34,100.00            บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จ านวน 11 เครือ่ง  โดยมคีณุลักษณะพืน้ฐานดังนี้

 - มกี าลังไฟฟ้าดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่  800 VA (480 Watts)

 - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 นาที

รายละเอยีดและคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและ

คณุลักษณะพืน้ฐานครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ณ วนัที ่18 กมุภาพันธ ์2558

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ตามแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561 หนา้........)

คา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ จ านวน 100,000.00         บาท

รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารงุรักษาโครงสรา้งของครภัุณฑข์นาดใหญ่

ซึง่ไมร่วมถงึซอ่มบ ารงุตามปกตหิรอืคา่ซอ่มกลาง

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งานบรหิารงานคลงั (00113) รวม 2,365,960.00 บาท

งบบคุลากร (520000) รวม 1,433,560.00      บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 1,433,560.00      บาท

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 672,720.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบลและจา่ยเป็น

เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนประจ าปี จ านวน 2 อัตรา 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน จ านวน 100,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พนักงานสว่นต าบล  เชน่ 

คา่ตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งนักบรหิารงาน อบต.

ระดับ 8 เงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว เงนิเพิม่ตามคณุวฒุิ

ที ่กพ.รับรองเป็นตน้ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เงนิประจ าต าแหนง่ จ านวน 42,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนักงานสว่นต าบล

ทีค่วรจะไดรั้บตามทีร่ะเบยีบก าหนด

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

คา่จา้งพนกังานจา้ง จ านวน 534,840.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ และ

พนักงานจา้งท่ัวไป จ านวน 12 อัตรา ตัง้จากจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 84,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ของพนักงานจา้งตามภารกจิ และ

พนักงานจา้งท่ัวไป เชน่ เงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป
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งบด าเนนิการ (530000) รวม 910,000.00         บาท

คา่ตอบแทน (531000) รวม 300,000.00         บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก ่อปท. จ านวน 146,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิัตริาชการอันเป็น

ประโยชน์แก ่อบต. เชน่ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ  

จัดซือ้จัดจา้ง ตรวจการจา้ง  และควบคมุงานกอ่สรา้ง,

คา่ตอบแทนการสัง่ใช ้อปพร., อสม.,, 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน,คา่ตอบแทน

ผูแ้ทนชมุชนทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จาก อบต. ใหเ้ป็น

คณะกรรมการตรวจการจา้ง,เงนิสมนาคณุวทิยากร

ในการฝึกอบรม คา่เบีย้ประชมุ คา่พาหนะของคณะกรรมการ

รวมถงึคา่สมนาคณุในการคัดเลอืกพนักงานและลกูจา้ง

และเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ฯลฯ

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

คา่ตอบแทนการปฎบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

ใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบล ลกูจา้ง พนักงานจา้ง

และผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบฯ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

คา่เชา่บา้น จ านวน 84,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหก้ับพนักงานสว่นต าบล

ซึง่มสีทิธไิดรั้บตามระเบยีบของทางราชการ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

คา่ชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 20,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหก้ับ

พนักงานสว่นต าบล  ลกูจา้งประจ า  ซึง่มสีทิธเิบกิได ้

ตามระเบยีบของทางราชการ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

          คา่ใชส้อย (532000) รวม 500,000.00         บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 100,000.00         บาท

1.เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ 

คา่ปักเสาพาดสายภายนอกสถานทีไ่ฟฟ้าราชการ

เพือ่ใหร้าชการไดใ้ชบ้รกิารไฟฟ้า,คา่จา้งเหมา

เดนิสายไฟ และตดิตัง้อปุกรณ์เพิม่เตมิ,คา่วางทอ่

ประปาภายนอกสถานทีน่อกราชการ เพือ่ใหร้าชการ

ไดใ้ชบ้รกิารน ้าประปา คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปา

และตดิตัง้อปุกรณ์ประปาเพิม่เตมิ,คา่ใชจ้า่ยในการ

ตดิตัง้โทรศัพท ์ยกเวน้ คา่ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศัพท์

พว่งภายในและคา่เครือ่งโทรศัพทภ์ายใน คา่ใชจ่า่ย

ในการด าเนนิคด,ีคา่เย็บหนังสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื,

คา่ซกัฟอก,คา่ระวางบรรทกุ,คา่เชา่ทรัพยส์นิ,

คา่ธรรมเนียมตา่งๆ,คา่ถา่ยเอกสาร,

คา่เบีย้ประกันภัย,คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เป็นตน้

2.คา่จา้งเหมาบรกิารรักษาความปลอดภัยสถานทีร่าชการ 

เป็นตน้ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป
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รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฎบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่

1. คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ จ านวน 100,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการส าหรับ

คา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ  คา่ทีพั่ก  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

ในการเดนิทางไปราชการหรอืไปอบรมสัมมนา

ของพนักงานสว่นต าบล ลกูจา้งประจ า  พนักงานจา้ง 

คณะผูบ้รหิาร  สมาชกิสภาฯ อปพร. อสม. อช. 

รศทป. ฯลฯ เป็นตน้ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

2. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเก็บรายได้ จ านวน 100,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการด าเนนิการเพิม่ประสทิธภิาพ

การจัดเก็บรายไดข้ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ เชน่

การออกใหบ้รกิารนอกส านักงาน หรอืนอกเวลาราชการ

การออกหน่วยบรกิารประชาสัมพันธก์ารจัดเก็บภาษีและ

คา่ธรรมเนียมในรปูแบบตา่งๆ เพือ่ใหป้ระชาชนรับทราบ

จัดประชมุชีแ้จงใหค้วามรูเ้กีย่วกับภาษีแกป่ระชาชน

การปรับปรงุระบบแผนทีภ่าษี และทะเบยีนทรัพยส์นิ

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 140)

3. โครงการจดัท าสือ่ส ิง่พมิพเ์พือ่เผยแพรค่วามรู ้ จ านวน 100,000.00         บาท

ความเขา้ใจเร ือ่งภาษ ีอบต.

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจัดท าวารสาร

ประชาสัมพันธห์ลักเกณฑ ์ขัน้ตอน และระยะเวลาการ

ใหบ้รกิารรับช าระภาษีประเภทตา่งๆ รวมถงึขัน้ตอนและ

ระยะเวลาการใหบ้รกิารประชาชนการออกใบอนุญาต

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 134)

4. คา่ใชจ้่ายในการด าเนินการดา้นตา่งๆ ทีเ่ป็นการพฒันา จ านวน 50,000.00            บาท

ระบบ หรอืปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัเก็บรายได้

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่ป็นการพัฒนาระบบหรอื

ปรับปรงุประสทิธภิาพการจัดเก็บรายได ้เชน่ การจัดฝึกอบรม

ใหค้วามรู ้และพัฒนาทักษะในการตดิตามหนีค้า้งช าระ ฯลฯ

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมและบ ารงุรักษาทรัพยส์นิ

เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิวงเงนิครัง้หนึง่

ไมเ่กนิ 5,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป
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          คา่วสัด ุ(533000) รวม 100,000.00         บาท

วสัดสุ านกังาน จ านวน 50,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดสุ านักงานตา่งๆ ทีจ่ าเป็น

ตอ้งใชใ้นส านักงาน เชน่ โตะ๊ตา่งๆ เกา้อีต้า่งๆ กระดาษ

หมกึ ปากกา สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ์

น ้าดืม่ส าหรับบรกิารประชาชนในส านักงาน แผนที่

พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ ฯลฯ

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุ

วสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่

คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

วสัดคุอมพวิเตอร ์ จ านวน 40,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณ์บันทกึขอ้มลู

ตลับผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพค์อมพวิเตอรห์รอืแบบเลเซอร์

เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ CD-ROM, Hard Disk, Lan Card ฯลฯ

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุ

วสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่

คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

วสัดอุ ืน่ๆ จ านวน 10,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดอุืน่ๆ ทีไ่มเ่ขา้ลักษณะวสัดุ

ตามประเภทรายจา่ย  เชน่  ถังขยะ ฯลฯ  เป็นตน้ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

          คา่สาธารณูปโภค (534000) รวม 10,000.00            บาท

คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 10,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณียโ์ทรเลข เชน่ คา่ฝากสง่ไปรษณีย์

โทรเลข คา่ไปรษณีย ์คา่ธนาณัต ิคา่ดวงตราไปรษณียากร 

คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย ์เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งบลงทนุ (540000) รวม 22,400.00            บาท

คา่ครภุณัฑ ์(541000) รวม 22,400.00            บาท

ครภุณัฑส์ านกังาน รวม 15,000.00            บาท

1. ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 15,000.00            บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด

ใบละ  5,000 บาท จ านวน 3 ใบ

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ราคาตามทอ้งตลาด
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ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์
รวม 7,400.00              บาท

1. เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิ LED ขาวด า จ านวน 7,400.00              บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอร/์ชนดิ LED

ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี จ านวน 2 เครือ่ง โดยมคีณุลักษณะ

ดังนี้

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 600 x 600 dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพร์า่งไมน่อ้ยกวา่ 18 หนา้ตอ่นาที

 - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 MB

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0

หรอืดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - สามารถใชไ้ดก้ับ A4, Letter, Legal และ Custom

โดยมถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 150 แผน่

  - ฯลฯ

รายละเอยีดและคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและ

คณุลักษณะพืน้ฐานครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ณ วนัที ่18 กมุภาพันธ ์2558

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป
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ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้ส ิน้   บาท  จา่ยจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป แยกเป็น

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ๆ (0023) รวม 532,500.00         บาท

งบด าเนนิงาน (530000) รวม 420,000.00         บาท

คา่ใชส้อย (532000) รวม 220,000.00         บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฎบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่

โครงการแพทยฉุ์กเฉนิ จ านวน 150,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแพทยฉุ์กเฉนิ

ประจ าต าบล เชน่

1.คา่ฝึกอบรมเพิม่พนูความรูผู้ป้ฏบิัตกิาร

2.ศกึษาดงูาน

3.คา่จัดซือ่วสัด ุเครือ่งแตง่กายส าหรับผูป้ฏบิัตกิาร

4.คา่วสัดกุารแพทยท์ีจ่ าเป็น

5.คา่จา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบิัตกิารในระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ

ทีป่ฏบิัตงิานประจ าในชดุปฏบิัตกิารฉุกเฉนิขององคก์าร

บรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ เพือ่ใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง

6.คา่ใชจ้า่ยในการประชาสัมพันธช์ดุปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ

ประจ าต าบล ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป

ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 131)

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก จ านวน 50,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกันและควบคมุ

โรคไขเ้ลอืดออก ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป

ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 131)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปศสุตัวป์ระจ าต าบล จ านวน 20,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครปศศุัตวป์ระจ าต าบล 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป 

ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 131)

คา่วสัด ุ(533000) รวม 200,000.00         บาท

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ จ านวน 200,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดวุทิยาศาสตร ์เชน่ ทรายอะเบท

น ้าดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเครือ่งจักร ฯลฯ 

ซึง่ส ิง่ของทีม่ลีักษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรอื

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี

532,500.00     

แผนงาน สาธารณสขุ (00220)
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ตามปกตมิอีายกุารใชง้านไมย่นืยาว สิน้เปลอืงหมดไป

หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ รวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ หรอืปรับปรงุ

วสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่

คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน

สาธารณสขุ

งบเงนิอดุหนุน (560000) รวม 112,500.00         บาท

เงนิอดุหนุนเอกชน จ านวน 112,500.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอาสาสมัครสาธารณสขุ

มลูฐานประจ าหมูบ่า้น ในกจิกรรมดา้นการพัฒนา

งานสาธารณสขุมลูฐานในพืน้ทีห่มูบ่า้น

จ านวน 15 หมูบ่า้นๆ ละ 7,500.- บาท

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน

สาธารณสขุ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561

หนา้ 130)

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้ส ิน้   บาท  จา่ยจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป แยกเป็น

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์(00232) รวม 100,000.00         บาท

งบด าเนนิงาน (530000) รวม 100,000.00         บาท

คา่ใชส้อย (532000)

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฎบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่

เงนิชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น จ านวน 100,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลอืครอบครัวทีไ่ด ้

ความเดอืดรอ้น ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป

ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 123)

แผนงาน สงัคมสงเคราะห ์(00230)

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี

100,000.00     
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ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้ส ิน้   บาท  จา่ยจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป แยกเป็น

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (00252) รวม 590,000.00         บาท

งบด าเนนิงาน (530000) รวม 590,000.00         บาท

คา่ใชส้อย (532000) รวม 590,000.00         บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฎบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่

โครงการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นและปรบัปรงุ จ านวน 100,000.00         บาท

คณุภาพชวีติ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแกไ้ขปัญหา

ความเดอืดรอ้นและปรับปรงุคณุภาพชวีติประชาชน

หมูท่ี ่1-15 ต าบลแกม้อน้ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 124)

โครงการกฬีาตา้นยาเสพตดิ จ านวน 100,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชส้อยตามโครงการกฬีาตา้นยาเสพตดิ 

เป็นการรณรงคก์จิกรรมเพือ่ใหเ้กดิความรว่มคดิรว่มท า 

รว่มแกไ้ขปัญหาชมุชน เชน่ ยาเสพตดิ โดยใชก้จิกรรม

การเลน่กฬีา ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป 

ปรากฎในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 133)

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทางสงัคม จ านวน 50,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาทางสังคม ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป

ปรากฎในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 133)

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน 100,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน

สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน (ตามแผนพัฒนาสามปี

2559-2561 หนา้ 132)

โครงการนายกพบประชาชน จ านวน 80,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการออกประชาคมหมูบ่า้น

เพือ่จัดท าแผนพัฒนาสามปีใหค้รอบคลมุทัง้ 15 หมูบ่า้น

ตามโครงการนายกพบประชาชน ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 135)

แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)

590,000.00     

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี
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โครงการรวมพลงัโลกสดใส ไรถ้งุพลาสตกิ จ านวน 20,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรวมพลังโลกสดใส

ไรถ้งุพลาสตกิ ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป

ปรากฎในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 148)

โครงการอบรมใหค้วามรูเ้ก ีย่วกบัประชาธปิไตย จ านวน 20,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมเพือ่

เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน

สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน (ตามแผนพัฒนาสามปี

2559-2561 หนา้ 136)

โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ จ านวน 100,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาต ิเชน่ คา่ป้ายประชาสัมพันธ์

คา่ยานพาหนะในการเขา้รว่มกจิกรรม อาหาร

เครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน

สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน (ตามแผนพัฒนาสามปี

2559-2561 หนา้ 152)

โครงการวนัทอ้งถ ิน่ไทย จ านวน 20,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการวนัทอ้งถิน่ไทย

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งชมุชน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561

หนา้ 152)
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ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้ส ิน้   บาท  จา่ยจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป แยกเป็น

งานสง่เสรมิการเกษตร (00321) รวม 50,000.00            บาท

งบด าเนนิงาน (530000) รวม 50,000.00            บาท

คา่ใชส้อย (532000) รวม 50,000.00            บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฎบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่

โครงการจดัฝึกอบรมการผลติปุ่ ยหมกั จ านวน 50,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจักฝึกอบรม

การผลติปุ๋ ยหมัก ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป

ปรากฎในแผนงานการเกษตร (ตามแผนพัฒนา

สามปี 2559-2561 หนา้ 139

งานอนุรกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้ 20,000.00            

งบด าเนนิงาน (530000) รวม 20,000.00            บาท

คา่ใชส้อย (532000) รวม 20,000.00            บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฎบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่

โครงการทอดกฐนิป่า จ านวน 20,000.00            บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการทอดกฐนิป่า

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป

ปรากฎในแผนงานการเกษตร

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 149)

แผนงานการเกษตร (00320)

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี

70,000.00       
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ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้ส ิน้   บาท  จา่ยจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป แยกเป็น

งบกลาง (00411) รวม 1,285,580.00      บาท

งบกลาง (00411) รวม 1,285,580.00      บาท

งบกลาง รวม 1,285,580.00      บาท

1.  เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม (110300) จ านวน 168,592.00         บาท

เพือ่สง่เป็นเงนิสมทบกองทนุประกันสังคม ในอัตรา

รอ้ยละหา้ โดยถอืปฏบิัตติามหนังสอืส านักงาน ก.อบต. 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวนัที ่22 มกราคม 2557

พระราชบัญญัตปิระกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสอืส านัก

งาน ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวนัที ่10

ก.ค.-57

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง

2.  เบ ีย้ยงัชพีผูป่้วยโรคเอดส ์(110900) จ านวน 60,000.00            บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเบีย้ยงัชพีผูป่้วยโรคเอดสใ์นเขต

อบต.แกม้อน้ จ านวน  10 คน คนละ 500.00 บาท

ตอ่เดอืน จ านวน 12 เดอืน 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้...............)

3.  ส ารองจา่ย จ านวน 472,628.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกจิการทีไ่มส่ามารถคาดการณ์

ไดล้ว่งหนา้ หรอืเพือ่การป้องกันและบรรเทาความเดอืดรอ้น

ของประชาชนทีเ่กดิจากสาธารณภัยตา่งๆ ทัง้กอ่นเกดิเหตกุับ

ขณะเกดิเหต ุและหลังเกดิเหต ุเชน่ การขดุลอก การจัดหาภาชนะ

เก็บกักน ้า ผา้หม่ ยารักษาโรค ฯลฯ การอนุมัตใิชเ้งนิส ารองจา่ย

ใหเ้ป็นอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 270,498.00  บาท ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

 202,130.00 บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

4. รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

    1) เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ จ านวน 200,000.00         บาท

สว่นทอ้งถ ิน่ (กบท.)

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 โดยค านวณจากประมาณการรายรับตาม

ตามขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง

    2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสขุภาพ (สปสช.) จ านวน 384,360.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพ

ในระดับทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่อบต.แกม้อน้ จ.ราชบรุี

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง

แผนงานงบกลาง (00410)

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี

1,285,580.00  
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คา่จา้ง = 3,371,840.00 

#REF!

812,952.00    

#REF!


