
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน
เขต/อําเภอ จอมบึง    จังหวัดราชบุรี
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7/12  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล แกมอน
  เขต/อําเภอ จอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150

พื้นที่ 129.51 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,910 คน
ชาย 4,963 คน

หญิง 4,947 คน

ขอมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลแกมอน
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกมอน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแกมอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแกมอน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 68,678,919.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 36,899,514.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,706,829.66 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 1,027,600.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 54,795,440.61 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 126,210.25 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 300,872.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 495,711.61 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 179,084.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 83,730.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,335,385.75 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 30,274,447.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 41,914,796.87 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 16,047,845.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,664,445.42 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,172,436.49 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,227,809.96 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,802,260.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 36,405.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 8,658,473.77 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 636,708.18 700,000.00 735,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

105,320.00 202,000.00 250,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 498,371.37 500,000.00 525,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

162,930.00 150,000.00 160,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 161,480.00 100,000.00 50,000.00

หมวดรายไดจากทุน 3,101.00 30,000.00 30,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,567,910.55 1,682,000.00 1,750,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,083,467.30 24,000,000.00 25,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,083,467.30 24,000,000.00 25,200,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,981,292.00 32,318,000.00 36,750,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

28,981,292.00 32,318,000.00 36,750,000.00

รวม 55,632,669.85 58,000,000.00 63,700,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 15,330,477.00 17,758,840.00 18,886,220.00

งบบุคลากร 12,275,485.00 15,467,960.00 16,391,080.00

งบดําเนินงาน 7,438,875.42 15,763,500.00 17,862,900.00

งบลงทุน 3,047,541.10 4,749,700.00 5,369,800.00

งบเงินอุดหนุน 4,070,900.00 4,260,000.00 5,190,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 42,163,278.52 58,000,000.00 63,700,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลแก้มอ้น

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารส่วนตําบลแก้มอ้น
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,832,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,650,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,430,100

แผนงานสาธารณสุข 2,064,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 510,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,842,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,906,000

แผนงานการเกษตร 380,000

แผนงานการพาณิชย 768,600

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,886,220

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,700,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,886,220 18,886,220
    งบกลาง 18,886,220 18,886,220

หนา : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,445,440 2,446,880 11,892,320
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,003,120 0 3,003,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,442,320 2,446,880 8,889,200

งบดําเนินงาน 5,139,600 1,658,000 6,797,600
    คาตอบแทน 558,000 298,000 856,000

    คาใชสอย 2,491,600 1,040,000 3,531,600

    คาวัสดุ 1,470,000 170,000 1,640,000

    คาสาธารณูปโภค 620,000 150,000 770,000

งบลงทุน 100,000 42,700 142,700
    คาครุภัณฑ 100,000 42,700 142,700

รวม 14,685,040 4,147,580 18,832,620

หนา : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 650,000 650,000
    คาใชสอย 500,000 500,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 1,000,000 1,000,000
    เงินอุดหนุน 1,000,000 1,000,000

รวม 1,650,000 1,650,000

หนา : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 817,000 1,233,800 2,050,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 817,000 1,233,800 2,050,800

งบดําเนินงาน 2,625,500 613,800 3,239,300
    คาตอบแทน 128,000 30,000 158,000

    คาใชสอย 279,200 583,800 863,000

    คาวัสดุ 2,158,300 0 2,158,300

    คาสาธารณูปโภค 60,000 0 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,140,000 4,140,000
    เงินอุดหนุน 0 4,140,000 4,140,000

รวม 3,442,500 5,987,600 9,430,100

หนา : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 2,064,000 2,064,000
    คาตอบแทน 144,000 144,000

    คาใชสอย 1,720,000 1,720,000

    คาวัสดุ 200,000 200,000

รวม 2,064,000 2,064,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 510,000 510,000
    คาใชสอย 510,000 510,000

รวม 510,000 510,000

หนา : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 2,327,960 2,327,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,327,960 2,327,960

งบดําเนินงาน 2,392,000 2,392,000
    คาตอบแทน 392,000 392,000

    คาใชสอย 1,300,000 1,300,000

    คาวัสดุ 700,000 700,000

งบลงทุน 122,500 122,500
    คาครุภัณฑ 122,500 122,500

รวม 4,842,460 4,842,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 1,120,000 1,120,000
    คาใชสอย 1,120,000 1,120,000

รวม 1,120,000 1,120,000

หนา : 6/8



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 260,000 260,000
    คาใชสอย 260,000 260,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 310,000 310,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 4,906,000 4,906,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 4,906,000 4,906,000

รวม 4,906,000 4,906,000

หนา : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 380,000 380,000
    คาใชสอย 380,000 380,000

รวม 380,000 380,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 120,000 120,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 450,000 450,000
    คาใชสอย 100,000 100,000

    คาวัสดุ 100,000 100,000

    คาสาธารณูปโภค 250,000 250,000

งบลงทุน 198,600 198,600
    คาครุภัณฑ 148,600 148,600

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 50,000 50,000

รวม 768,600 768,600

หนา : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,832,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,650,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,430,100

แผนงานสาธารณสุข 2,064,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 510,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,842,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,906,000

แผนงานการเกษตร 380,000

แผนงานการพาณิชย์ 768,600

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,886,220

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,700,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
มาตรา 46 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้น และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอจอมบึง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 63,700,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 63,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลแก้มอ้น
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้นปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้นมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้น

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายพลกฤต  พวงวลัยสิน)

ตําแหนง นายอําเภอจอมบึง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 344,103.25 363,091.65 373,020.50 0.00 100.00 % 200.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 282,911.42 292,181.66 246,540.68 0.00 100.00 % 55,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 680,000.00 -4.41 % 650,000.00
     ภาษีป้าย 10,820.00 17,161.00 17,147.00 20,000.00 40.00 % 28,000.00
     อากรการฆาสัตว 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,800.00

รวมหมวดภาษีอากร 637,834.67 672,434.31 636,708.18 700,000.00 735,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 2,500.00 2,750.00 2,030.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,374.50 80,004.00 1,374.00 50,000.00 -94.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 300.00 290.00 440.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,200.00 700.00 1,700.00 10,000.00 -70.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 200,737.00 1,928.00 52,176.00 60,000.00 233.33 % 200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

29,400.00 25,000.00 27,900.00 40,000.00 -37.50 % 25,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

20,300.00 20,000.00 19,700.00 36,000.00 -58.33 % 15,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 256,811.50 130,672.00 105,320.00 202,000.00 250,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 464,501.94 507,235.21 498,371.37 500,000.00 5.00 % 525,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 464,501.94 507,235.21 498,371.37 500,000.00 525,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 221,366.00 159,344.00 162,930.00 150,000.00 6.67 % 160,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 221,366.00 159,344.00 162,930.00 150,000.00 160,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 177,300.00 15,000.00 124,200.00 40,000.00 -12.50 % 35,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 69.00 110.00 60.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 18,850.00 73,900.00 37,220.00 60,000.00 -75.00 % 15,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 196,219.00 89,010.00 161,480.00 100,000.00 50,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 300.00 37,000.00 3,101.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 300.00 37,000.00 3,101.00 30,000.00 30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 389,493.97 700,693.45 699,069.89 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,882,764.82 9,947,554.78 10,353,319.03 10,310,000.00 1.84 % 10,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 5,153,818.98 5,730,244.23 4,975,983.59 6,000,000.00 0.00 % 6,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 212,266.40 174,305.49 172,909.28 200,000.00 50.00 % 300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีสุรา 2,006,551.52 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,835,553.14 7,781,052.69 8,441,330.44 6,000,000.00 20.00 % 7,200,000.00
     คาภาคหลวงแร 124,469.40 87,894.94 111,540.88 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 62,441.17 60,627.96 74,424.29 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

520,487.00 525,683.00 246,058.00 580,000.00 -56.90 % 250,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 2,562.60 3,144.60 8,831.90 10,000.00 400.00 % 50,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,190,409.00 25,011,201.14 25,083,467.30 24,000,000.00 25,200,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

25,825,848.00 26,603,166.64 28,981,292.00 32,318,000.00 13.71 % 36,750,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 25,825,848.00 26,603,166.64 28,981,292.00 32,318,000.00 36,750,000.00
รวมทุกหมวด 49,793,290.11 53,210,063.30 55,632,669.85 58,000,000.00 63,700,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 63,700,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 735,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 200 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 28,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 1,800 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 250,000 บาท
คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน จํานวน 1,000 บาท

มีการบังคับใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกม
อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ
. 2563 เป็นปแรก 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา จํานวน 1,000 บาท

มีการบังคับใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกม
อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ
. 2563 เป็นปแรก

คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน 1,000 บาท

มีการบังคับใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกม
อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ
. 2563 เป็นปแรก
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 525,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 525,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 160,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 30,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,200,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 6,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 36,750,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 36,750,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมาและตามภารหนาที่
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 126,109 144,784 146,539 192,716 11.02 % 213,956

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 6,798 77,807 9.99 % 85,583

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

0 247,200 0 0 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,433,600 9,922,300 10,879,300 12,160,800 8.29 % 13,168,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,920,800 3,206,400 3,498,400 4,166,400 2.3 % 4,262,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 51,500 61,000 66,000 90,000 -13.33 % 78,000

เงินสํารองจ่าย 283,409 207,525 235,288 593,144 -1.21 % 585,973

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 169,038 174,762 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุน สปสช. อบต.แก้มอ้น 0 0 0 0 100 % 222,008

เงินสมทบกองทุน สปสช.อบต.แก้มอ้น 0 0 174,762 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลแก้มอ้น
อําเภอจอมบึง    จังหวัดราชบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลแก้มอ้น

0 0 0 221,153 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

238,044 240,000 245,480 256,820 4.94 % 269,500

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยพิเศษ 0 0 77,910 0 0 % 0

รวมงบกลาง 13,222,500 14,203,971 15,330,477 17,758,840 18,886,220
รวมงบกลาง 13,222,500 14,203,971 15,330,477 17,758,840 18,886,220
รวมงบกลาง 13,222,500 14,203,971 15,330,477 17,758,840 18,886,220

รวมแผนงานงบกลาง 13,222,500 14,203,971 15,330,477 17,758,840 18,886,220
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2,619,810 2,577,600 2,447,535 2,450,400 -5.39 % 2,318,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,304,530 3,262,320 3,132,255 3,135,120 3,003,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,225,290 2,479,260 2,745,475 3,296,640 5.55 % 3,479,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

89,400 89,400 89,400 91,800 -2.61 % 89,400

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 168,000 168,000 170,400 -1.41 % 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 356,425 374,940 396,180 443,880 5.08 % 466,440

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 215 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,226,780 1,428,120 1,547,880 1,848,120 12.11 % 2,071,920

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 70,710 90,892 93,500 124,800 33.65 % 166,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,136,820 4,630,612 5,040,435 5,975,640 6,442,320
รวมงบบุคลากร 7,441,350 7,892,932 8,172,690 9,110,760 9,445,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 38,550 2,800 150,000 0 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าเช่าบ้าน 140,900 138,750 142,260 282,000 -8.51 % 258,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 7,200 20,225 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 145,900 184,500 165,285 582,000 558,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 282,734.06 325,737.92 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 248,899.56 0 100 % 150,000

ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 0 0 35,100 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย

0 0 13,200 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 82,800 -100 % 0

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสถานที่
ราชการ

0 0 109,500 111,600 0 % 111,600

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) 0 0 0 730,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 31,064 44,908 30,345 200,000 0 % 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 222,083 187,336 288,100 350,000 0 % 350,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 46,616 0 100 % 500,000

โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ 96,200 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
ภายใต้กิจกรรมรับฟังนโยบายจากนายก
รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เสนอแนวความ
คิด เสนอปัญหาความต้องการ ความเดือด
ร้อนและปรองดองสมานฉันท์

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการท้องถิ่นโปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น 
(ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไม่โกง)

0 0 0 30,000 233.33 % 100,000

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน

0 0 336,101.65 0 100 % 500,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 49,690.25 60,000 16.67 % 70,000

โครงการพนักงานดีเด่น 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 0 12,962.25 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมผู้
บริหารและพนักงาน

3,112.61 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

0 383,137.89 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต. 373,395.23 0 0 0 0 % 0

โครงการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

24,886.04 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรและผู้นําชุมชน

0 0 18,900 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรและผู้นําชุมชน  

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

0 0 10,245 30,000 233.33 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 109,690.86 111,266.93 157,102.84 350,000 0 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 1,143,165.8 1,065,348.99 1,343,800.3 1,964,400 2,491,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 118,152 128,000 201,814 250,000 -20 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 46,536 43,453 37,973 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 108,520 12,400 30,355 250,000 0 % 250,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 202,661 186,661 202,240 300,000 0 % 300,000

วัสดุการเกษตร 3,130 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 74,500 55,950 12,530 0 100 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 28,000 25,400 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุอื่น 850 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 582,349 451,864 484,912 1,170,000 1,470,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 335,801.67 360,953.79 388,317.63 450,000 0 % 450,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 12,546 17,520 17,526 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 23,613.21 17,809.73 19,829.47 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 18,444 6,543 7,550 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 38,070.6 38,070.6 35,299.3 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 428,475.48 440,897.12 468,522.4 620,000 620,000
รวมงบดําเนินงาน 2,299,890.28 2,142,610.11 2,462,519.7 4,336,400 5,139,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 8,990 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 0 0 36,400 -100 % 0

ตู้เหล็ก 0 0 11,000 0 0 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 23,000 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง จํานวน 3 เครื่อง 3,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) 764,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 0 50,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 17,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครื่องตัดหญ้า 18,000 0 0 0 0 % 0

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า 0 0 6,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 16,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

16,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 5,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,800 0 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จํานวน 
3 เครื่องๆละ 700 บาท

0 0 2,100 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 39,660.62 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 46,176 300,000 -66.67 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 885,450.62 50,000 109,476 336,400 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

52,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
สํานักงาน

0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 52,000 0 0 500,000 0
รวมงบลงทุน 937,450.62 50,000 109,476 836,400 100,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,678,690.9 10,085,542.11 10,744,685.7 14,283,560 14,685,040
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 472,898 886,554.84 742,940 1,435,800 9.69 % 1,574,880

เงินประจําตําแหน่ง 24,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 340,418 430,232.9 450,205 620,000 22.26 % 758,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,920 42,378.1 37,125 56,000 28.57 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 871,736 1,401,165.84 1,272,270 2,153,800 2,446,880
รวมงบบุคลากร 871,736 1,401,165.84 1,272,270 2,153,800 2,446,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 18,000 146,000 -31.51 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 24,500 66,000 57,000 108,000 0 % 108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 22,800 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 24,500 88,800 75,000 344,000 298,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 55,488 92,963.2 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 124,502.2 260,000 -42.31 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 77,140 0 0 0 100 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 84,956 34,368 80,000 -100 % 0

โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความ
รู้ความเข้าใจเรื่องภาษี อบต.

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 300,000 33.33 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

17,521 22,921 21,100 30,000 233.33 % 100,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการชําระภาษี
และค่าธรรมเนียมให้กับผู้อยู่ในข่ายต้อง
ชําระภาษี

0 10,012.24 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการชําระภาษี
และค่าธรรมเนียมให้กับผู้อยู่ในข่ายต้อง
ชําระภาษี

0 0 0 22,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 800 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 150,149 211,652.44 179,970.2 722,000 1,040,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 62,294.6 44,245 48,977 50,000 60 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,650 45,310 39,400 50,000 60 % 80,000

วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 101,944.6 89,555 88,377 110,000 170,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 120,000 25 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 120,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 276,593.6 390,007.44 343,347.2 1,296,000 1,658,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางานและเก้าอี้ 8,590 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 27,500 27,500 16,500 0 % 16,500

โต๊ะทํางาน 0 0 6,420 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
หมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

0 0 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

0 7,700 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 7,500 0 100 % 7,500

จอแสดงภาพ 0 0 0 0 100 % 3,700

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,590 35,200 74,420 24,500 42,700
รวมงบลงทุน 8,590 35,200 74,420 24,500 42,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารงานคลัง 1,156,919.6 1,826,373.28 1,690,037.2 3,474,300 4,147,580
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,835,610.5 11,911,915.39 12,434,722.9 17,757,860 18,832,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 129,317.5 120,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
"กิจกรรมเสียงเล็กๆ จากเด็กถูกเท"

0 0 10,757.25 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
“ซิ่ง ซ่า เซ็กส”์ 

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 78,208.63 0 70,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

0 0 11,675 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

0 11,813 12,425 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศบาลปีใหม่

0 9,363 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

28,853.25 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 0 197,730 0 0 % 0

โครงการหลุมพรางแห่งชีวิต 0 4,687.61 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 26,665 31,490 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 28,853.25 130,737.24 393,394.75 320,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,948 24,100 44,650 150,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 22,948 24,100 44,650 150,000 0
รวมงบดําเนินงาน 51,801.25 154,837.24 438,044.75 470,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 48,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องรับส่งวิทยุ 0 24,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าป้ายจราจร 0 14,000 0 0 0 % 0

ค่าป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 
ระบบ จํานวน 1 ชุด ราคา 20,000 บาท

0 11,000 0 0 0 % 0

เลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,000 49,000 0 10,000 0
รวมงบลงทุน 48,000 49,000 0 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 99,801.25 203,837.24 438,044.75 480,000 0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารส่วนตําบลแก้ม
อ้น

0 0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 650,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนเพื่อดําเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
น้ําดับเพลิงอเนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก้มอ้น

0 0 0 0 100 % 1,000,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 1,000,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 0 1,650,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 99,801.25 203,837.24 438,044.75 480,000 1,650,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,079,820 339,540 359,400 600,000 0 % 600,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 182,280 157,680 163,200 170,000 2.94 % 175,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 7,140 1,740 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,311,240 540,960 564,600 812,000 817,000
รวมงบบุคลากร 1,311,240 540,960 564,600 812,000 817,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 700 50,000 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 6,000 500 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 22,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 27,200 0 700 56,000 128,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 17,872 47,700 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 72,640 100,000 -50 % 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น

0 0 0 0 100 % 79,200

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 54,376 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการ 0 0 29,810 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 34,404 0 100,000 0 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 72,248 82,104 102,450 260,000 279,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,981 57,180 38,731 60,000 0 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,529 18,239 16,980 30,000 0 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,681,822.36 1,475,871.32 1,433,242.14 1,983,300 0 % 1,983,300

วัสดุก่อสร้าง 0 1,860 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 510 0 3,830 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,502 0 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุกีฬา 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,020 0 14,400 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 1,768,364.36 1,553,150.32 1,507,183.14 2,158,300 2,158,300
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 13,756.3 22,833.94 19,200.85 30,000 0 % 30,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 2,898 2,946 3,234 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 867.52 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,654.3 25,779.94 23,302.37 75,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 1,884,466.66 1,661,034.26 1,633,635.51 2,549,300 2,625,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 7,000 -100 % 0

ค่าถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร

19,600 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 64,800 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 16,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 16,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะกิจกรรมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แก้มอ้น

0 0 0 27,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 0 7,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,600 16,500 19,900 141,800 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจัดทํากันสาดด้านหลังอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น

35,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 35,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 54,600 16,500 19,900 141,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,250,306.66 2,218,494.26 2,218,135.51 3,503,100 3,442,500
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 801,330 849,600 896,000 5.92 % 949,000

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 42,000 63,000 57.78 % 99,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 180,000 37,060 185,400 0 % 185,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 998,830 928,660 1,144,400 1,233,800
รวมงบบุคลากร 0 998,830 928,660 1,144,400 1,233,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 28,400 48,950 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 28,400 48,950 50,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย 0 18,856.5 0 20,000 50 % 30,000

โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชการเด็ก
ปฐมวัย

0 0 17,650 0 0 % 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 6,000 0 0 100 % 10,000
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โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 0 20,000 100 % 40,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 19,993 18,978.4 20,000 -100 % 0

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น

0 0 34,425 0 0 % 0

โครงการศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น

31,521.5 33,631.5 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก
ปฐมวัย

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลแก้มอ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรม
โอรสาธิราชฯ

0 45,005 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลแก้มอ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณฯ

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

0 0 93,500 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

0 0 0 102,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

0 0 0 0 100 % 102,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

386,720 213,360 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

0 0 0 0 100 % 294,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

0 0 40,680 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

0 0 0 67,800 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ม
อ้น

0 0 0 0 100 % 67,800

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 0 0 246,500 294,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 418,241.5 336,846 451,733.4 613,800 583,800
รวมงบดําเนินงาน 418,241.5 365,246 500,683.4 663,800 613,800
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,907,000 3,953,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนภายในตําบล
แก้มอ้น

0 0 0 0 100 % 100,000

อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 90,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนตําบลแก้มอ้น

0 0 50,000 50,000 0 % 50,000

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
ตําบลแก้มอ้น

0 0 3,830,900 3,900,000 0 % 3,900,000

รวมเงินอุดหนุน 3,907,000 3,953,000 3,880,900 3,950,000 4,140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,907,000 3,953,000 3,880,900 3,950,000 4,140,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,325,241.5 5,317,076 5,310,243.4 5,758,200 5,987,600
รวมแผนงานการศึกษา 7,575,548.16 7,535,570.26 7,528,378.91 9,261,300 9,430,100

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000 144,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ครงการนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ “
โชคชะตาหรือจะสู้เรากําหนด”

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการ “หนูไม่จมน้ําแน่ ถ้าช่วยกันดูแล
ป้องกัน” 

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการ หนูไม่จมน้ําแน่ ถ้าช่วยกันดูแล
ป้องกัน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 97,510 165,300 219,000 400,000 0 % 400,000

โครงการขยะพาเดิน (ขวดน้ํา) 0 12,760 0 0 0 % 0

โครงการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไข้เลือด
ออกแบบผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในตําบล
แก้มอ้น

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไข้เลือด
ออกแบบผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในตําบลแก้มอ้น

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตําบลแก้มอ้น

0 0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจําตําบลแก้มอ้น

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขภายในตําบลแก้มอ้น

0 0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการถึงบ้านถึงใจ ห่วงใยสุขภาพ 0 17,787.61 0 0 0 % 0

โครงการนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูอายุ 
(Health care innovation for older 
persons)  “ผู้สูงวัย หุ่นฟิต พิชิตโรค”   

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการนวัตกรรมผสานพลังเพื่อแก้ปัญหา
ผู้หญิงท้องไม่พร้อม “ไม่ว่าจะท้องต่อหรือ
ยุติการท้อง”

0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

โครงการนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
“โชคชะตาหรือจะสู้เรากําหนด” 

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 104,382 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  

0 61,731 5,770 100,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 50,642 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่/โรคอุบัติซ้ํา

0 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการปันยิ้ม สร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถี
แห่งความพอเพียง

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อม

0 28,757.61 23,090 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัตกรรมเสริม
สุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 155,060 300,000 16.67 % 350,000

โครงการสุขภาพดีด้วยภาคีเครือข่าย 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

0 11,400 15,945 30,000 66.67 % 50,000

โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจํา
ตําบล

0 0 8,552.25 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 148,152 402,118.22 427,417.25 1,380,000 1,720,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,500 107,590 148,905 200,000 0 % 200,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 12,500 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 99,500 120,090 148,905 200,000 200,000
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รวมงบดําเนินงาน 247,652 522,208.22 576,322.25 1,724,000 2,064,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 0 118,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัต 0 0 99,000 0 0 % 0

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 0 40,000 0 0 0 % 0

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบ
ปลายนิ้ว

0 30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 188,000 99,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 188,000 99,000 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 247,652 710,208.22 675,322.25 1,724,000 2,064,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 247,652 710,208.22 675,322.25 1,724,000 2,064,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการขอรับบริจาคอุปกรณ์ สิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้พิการ

0 300 0 0 0 % 0

โครงการช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความ
เดือดร้อน

0 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเปิดโลกสู่การมองเห็น 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต อบต
.แก้มอ้น

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสร้างสรรค์อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 300 0 60,000 510,000
รวมงบดําเนินงาน 0 300 0 60,000 510,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 300 0 60,000 510,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 300 0 60,000 510,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 430,590 458,920 579,780 942,500 56.07 % 1,470,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 55,000 0 % 55,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 35,000 42,000 49,500 45.45 % 72,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 525,480 457,502 512,220 630,000 0 % 630,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 82,500 71,979 83,265 100,000 0 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,080,570 1,023,401 1,217,265 1,777,000 2,327,960
รวมงบบุคลากร 1,080,570 1,023,401 1,217,265 1,777,000 2,327,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 39,600 200,000 0 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 56,600 70,300 96,000 68.75 % 162,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000 56,600 109,900 326,000 392,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 139,000 38,518.28 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 147,581.04 200,000 0 % 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 12,088 3,000 15,454 50,000 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,100 58,356.5 274,700 1,050,000 0 % 1,050,000

รวมค่าใช้สอย 176,188 99,874.78 437,735.04 1,300,000 1,300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,839 24,995 0 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 148,986.8 107,042.8 127,073.2 170,000 17.65 % 200,000

วัสดุก่อสร้าง 16,239.1 68,427 70,967 260,000 -61.54 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 52,490 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 57,720 63,080 170,000 17.65 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,200 0 0 40,000 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 195,264.9 258,184.8 313,610.2 750,000 700,000
รวมงบดําเนินงาน 407,452.9 414,659.58 861,245.24 2,376,000 2,392,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 0 16,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 20,000 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา 0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง

0 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครือง

0 16,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:15 หน้า : 32/48



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดผงหมึก 
(Inkjet) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,700 บาท

0 7,700 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 12,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 26,675.1 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 82,200 26,675.1 125,000 122,500
รวมงบลงทุน 22,000 82,200 26,675.1 125,000 122,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,510,022.9 1,520,260.58 2,105,185.34 4,278,000 4,842,460
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,510,022.9 1,520,260.58 2,105,185.34 4,278,000 4,842,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

0 0 76,000 0 0 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

0 0 0 200,000 -50 % 100,000

โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ 0 99,160 119,547 0 0 % 0
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โครงการจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 19,000 426.32 % 100,000

โครงการจัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของอบต.แก้ม
อ้น

0 0 0 121,000 23.97 % 150,000

โครงการโตไปไม่โกง 0 0 8,762.25 0 0 % 0

โครงการโตไปไม่โกง ตอน “รวมพลคนต้าน
โกง”

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน 0 0 9,845 0 0 % 0

โครงการนายกพบประชาชน 6,747 0 0 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 120,377.83 0 0 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติโดย
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์

0 0 0 20,000 400 % 100,000

โครงการประชุมประชาคมหมู่
บ้าน/ประชาคมตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 4,450 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 116,350.78 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.)

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 31,917.61 0 0 0 0 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  “ความพอ
เพียงหล่อเลี้ยงชีวิต”

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  “ฐานรากแห่ง
ความยั่งยืน”

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมการลด ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการสมุนไพรกําจัดยุง 0 16,562.5 0 0 0 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน

0 10,212.25 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะในครัวเรือน (หลัก 3 Rs)

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 275,393.22 125,934.75 218,604.25 510,000 1,120,000
รวมงบดําเนินงาน 275,393.22 125,934.75 218,604.25 510,000 1,120,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 0
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 275,393.22 125,934.75 218,604.25 530,000 1,120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 275,393.22 125,934.75 218,604.25 530,000 1,120,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมสักการะพระบรมรูปรัชกาล
ที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

0 17,723.5 0 0 0 % 0

โครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 
สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

0 0 32,050 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 17,723.5 32,050 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 17,723.5 32,050 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 190,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนภายในตําบล
แก้มอ้น

0 0 100,000 100,000 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการงานกาชาดเที่ยวงาน
ราชบุรี

0 0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 90,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 90,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสักการะพระบรมรูป
รัชกาลที่5สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 190,000 190,000 290,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 190,000 190,000 290,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0 207,723.5 222,050 290,000 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลแก้มอ้น

49,493 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 49,493 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 49,493 0 0 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์กีฬา 0 0 0 100,000 -100 % 0

เครื่องออกกําลังกาย 100,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 0 0 100,000 300,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 100,000 400,000 0
รวมงบลงทุน 100,000 0 100,000 400,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 149,493 0 100,000 400,000 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 3,284 18,901.25 35,800 100,000 0 % 100,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 81,160 69,936.5 100,000 100,000 0 % 100,000

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการแห่เทียนพรรษา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 84,444 88,837.75 135,800 210,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 84,444 88,837.75 135,800 210,000 260,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการงานสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 84,444 88,837.75 135,800 210,000 310,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 233,937 296,561.25 457,850 900,000 310,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโดมหลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 241,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 300,347 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่
ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด ซอยบ้านนายตุ่น จันทร์
อินทรีย์

493,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(3ช่วง) สายซอยวังน้ําเขียว พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา คสล.จํานวน 1 จุด หมู่ที่ 9 บ้าน
สันดอน 

0 0 0 1,142,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต่อจากเส้นเดิม ระยะทางตั้งแต่บ้านนางบุญ
มี โสไกร ถึงบ้านนางเงิน แพงผล จนเชื่อม
ต่อลําห้วยแก้มอ้น หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น

0 0 0 0 100 % 1,054,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 1 จุด สายซอยแทงค์น้ํา – บ้านนาย
สําเริง นุชทองม่วง หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง

0 0 0 0 100 % 1,275,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนางขวัญเมือง ยอดทอง หมู่ที่ 
15 บ้านห้วยตาม่วง

0 0 0 576,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนางพวง  โสดา หมู่ที่ 4 บ้าน
รางเฆ่ 

0 0 0 394,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก

0 0 0 0 100 % 893,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสันติสุข หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง

0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน สายอุดมสุข (ต่อจาก
ของเดิม)

473,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยสําโรง สายซอยบ้านนาย
ทรงเกียรติ

0 0 893,390 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 เส้นซอยสันติวัน

0 599,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:15 หน้า : 41/48



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนายแก้ว ทองอ่อน (ต่อจาก
เดิม) จนทะลุเชื่อมเส้นหนองไม้แก่น

0 0 0 877,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่ ซอยเศรษฐีเชื่อมต่อเส้น
เดิม

475,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านวังหลา สายซอยบ้านนายพลาย

0 0 942,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง สายซอยบ้านนายช่วย 
เรไร

0 0 472,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง สายหนองตารุณ-ลานมัน

494,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบริเวณบ้าน ร.ต.ต. รุ่งศักดิ์  เผ่า
กลิ่น-หนองม่วง หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ

494,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน หมู่ที่ 1 
บริเวณฝายบ้านนายบุญนาค  อินทร์คง

0 250,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแบบให้น้ําล้นผ่าน หมู่
ที่ 12 บ้านเขาแดน ตําบลแก้มอ้น อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

250,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 13 สาย สปก. พัฒนาเชื่อม
ต่อสายซอยสามัคคีร่วมใจพัฒนา

0 451,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ(บดอัด
แน่น) สายซอยศาลเจ้า – หลังวัด หมู่ที่ 13 
บ้านท่าลาบ 

0 0 0 301,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด บริเวณ
บ้านนายระเบียบ ศรัทธาผล

374,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
พร้อมหอถังทรงแชมเปญ ขนาด 
20ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร บริเวณวัด
เขาแดน หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน

0 0 0 0 100 % 584,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในตําบล 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หอ
ถังเหล็กเก็บน้ําขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร x 
สูง 20 เมตร บริเวณบ้านนายนิวัตร กรุงศรี 
หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา 

0 0 0 450,000 -100 % 0

สัญญาณไฟฟ้ากระพริบ 0 165,500 0 0 0 % 0
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

- ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้
เอกชน นิติบุคคล  

0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชนหรือนิติบุคคล

0 0 280,380 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,053,000 2,006,847 2,587,770 4,340,000 4,906,000
รวมงบลงทุน 3,053,000 2,006,847 2,587,770 4,340,000 4,906,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,053,000 2,006,847 2,587,770 4,340,000 4,906,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,053,000 2,006,847 2,587,770 4,340,000 4,906,000
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการรักษ์น้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 0 20,000 150 % 50,000

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 140,000 380,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 140,000 380,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 0 0 140,000 380,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 140,000 380,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,200 13,000 28,000 65,000 53.85 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 17,200 13,000 28,000 65,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 15,000 100 % 30,000

วัสดุอื่น 49,923.73 17,340 25,883.95 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 49,923.73 17,340 25,883.95 85,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 114,765.9 129,805.68 182,739.17 250,000 0 % 250,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 114,765.9 129,805.68 182,739.17 250,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 181,889.63 160,145.68 236,623.12 400,000 450,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องกวนสารเคมี จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องกวนสารเคมี จํานวน 1 ตัว 0 10,000 0 0 0 % 0

เครื่องดูดสารเคมี จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 6,000 -100 % 0

เครื่องดูดสารเคมี จํานวน 1 ตัว 0 6,000 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ํา ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 
แรงม้า จํานวน 1 ตัว

0 11,000 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ํา ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า จํานวน 1 ตัว

0 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ํา 
หรือซับเมอร์สซิเบิ้ล (Submersible 
Pump)

0 0 22,000 0 0 % 0

-เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ํา 
หรือซับเมอร์สซิเบิ้ล (Submersible 
Pump)

0 0 0 0 100 % 48,600

มอเตอร์ไฟฟ้า แบบสูบน้ําได้ 1,130 ลิตรต่อ
นาที จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 18,200 -100 % 0

มอเตอร์ไฟฟ้า แบบสูบน้ําได้ 1,500 ลิตรต่อ
นาที จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 32,100 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 27,720 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 133,700 -25.21 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,720 43,000 22,000 200,000 148,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 8,300 50,000 0 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 8,300 50,000 50,000
รวมงบลงทุน 27,720 43,000 30,300 250,000 198,600

รวมงานกิจการประปา 329,609.63 323,145.68 386,923.12 770,000 768,600
รวมแผนงานการพาณิชย์ 329,609.63 323,145.68 386,923.12 770,000 768,600

รวมทุกแผนงาน 38,383,074.66 38,838,551.37 42,163,278.52 58,000,000 63,700,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน

อําเภอจอมบึง   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,700,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,886,220 บาท
งบกลาง รวม 18,886,220 บาท

งบกลาง รวม 18,886,220 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 213,956 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจางในอัตรา
รอยละหาของคาจาง
-ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 207,116 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน จํานวน 6,840 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 2553 มาตรา 46 และ
กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 2556 บัญชี ข นายจางสมทบกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตายและกรณีคลอดบุตร นายจาง
สมทบรอยละ 1.5 สมทบกรณีสงเคราะหบุตรและกรณี
ชราภาพ รอยละ 3 ของคาจางของผูประกันตน กฎกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมเพื่อการจาย
ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน 2546 นายจางสมทบอัตรารอย
ละ 0.5 ของคาจางของผูประกันตน
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 85,583 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี 2563 ใหกับ
พนักงานจางที่ไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฏหมายวาดวยเงินทดแทน
ในอัตรารอยละ 0.2 โดยคํานวณไดดังนี้ คาจางตามงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน
เงิน  4,279,120.00 บาท x รอยละ 2 = 85,582.40 บาท
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
   2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0711  ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
    4) หนังสือที่ มท 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,168,800 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเบี้ยผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2552 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 2562 และไดขอขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคการบริหารสวนตําบลแกม
อนไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับ
ผูสูงอายุโดยผูสูงอายุ 60-69 ปี จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี
จะไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ปีจะไดรับ 800 บาท และอายุ 90
 ปีขึ้นไปจะไดรับ 1,000 บาท (เวนแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่
องคการบริหารสวนตําบลแกมอนดําเนินการตามขอ 18(2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการ
ใหกับรายเดิมมากอน) 
 ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2552 รวม
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542 รวมแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) 2549 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  2552 รวมแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 2562  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1997 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,262,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพความพิการไวกับองคการบริหารสวนตําบลแกมอน
แลว ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการใหกับคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2553 รวมแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 2562  และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542 รวมแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) 2549 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพความพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  2552 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1997 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยได
รับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูที่ยากจนหรือถูก
ทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตน
ได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2548
 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542 รวมแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) 2549 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 2548  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1997 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
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เงินสํารองจาย จํานวน 585,973 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี
และใหนําเงินสํารองจายไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม
เทานั้น เชนการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอก
ควันและโรคติดตอ
-ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 574,313 บาท
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,660 บาท
  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2560 รวมแกไขเพิ่มเติม  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4
/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง การ
กําหนดรายการในงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย, หนังสือดวนที่
สุด ที่ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558  หนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 หนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2560
 หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15
 มิถุนายน  2560 และหนังสือดวนที่สุด ที่ ม 0810.4/ว 1520 ลง
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน สปสช. อบต.แกมอน จํานวน 222,008 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ อบต.แกมอน กรณีรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
แกมอน ไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20 ลานบาท สมทบรอยละ 50
 ของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ (ประชากร ณ มิถุนายน 2563 จํานวน 9,867 คนๆละ 45
 บาท เป็นเงิน 444,015 บาท)
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 269,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) ประจําปีงบประมาณ 2563 
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
 และหนังสือที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,685,040 บาท

งบบุคลากร รวม 9,445,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายก ดังนี้ 
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 20,400
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800 บาท 
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพี่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,318,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,220
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 9,180
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 
3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 23 คน เดือนละ 
7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,987,200 บาท 
4)เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200.00
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,442,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,479,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  จํานวน 9
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2) ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3) ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
4) ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.)
5) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
6) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
7) ตําแหนง นิติกร (ปก./ชก.)
8) ตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
9) ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปง./ชง.)
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 3 วรรคสอง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบลได
รับเงินเดือน และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 89,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
2) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ
.2561 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
การกําหนดรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทน
อื่น และคาจางของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจาง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  24 กรกฏาคม 2558 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได
รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ
.2561 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
การกําหนดรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทน
อื่น และคาจางของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจาง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  24 กรกฏาคม 2558 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 466,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําของลูกจาง
ประจํา จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
2) ตําแหนง นักการ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ
.2561, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และหนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซัก
ซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,071,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 11ตําแหนง 14 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
2) ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
3) ตําแหนง ผูชวยบุคลากร
4) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
6) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
7) ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
8) ตําแหนง พนักงานดับเพลิง (2 อัตรา)
9) ตําแหนง พนักงานขับรถ
10) ตําแหนง คนสวน
11) ตําแหนง คนงานทั่วไป (3 อัตรา)
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ
.2561 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
การกําหนดรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทน
อื่น และคาจางของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจาง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  24 กรกฏาคม 2558 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 166,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 12 เดือน 
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561
 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ราชบุรี เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 และ
หนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 5,139,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 558,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง และควบคุมงานกอสราง คาตอบแทนการสั่งใช อปพร. อ
สม. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คาตอบแทนผูไดรับการ
แตงตั้งจาก อบต.ใหเป็นคณะกรรมการตรวจการจาง คาเบี้ย
ประชุม คาพาหนะ รวมถึงคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจางและเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) 2558 และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิก
ตามระเบียบฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 258,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบของทางราชการ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ
. 2561 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใหกับผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามหลัก
เกณฑ และอัตราการจายตามที่กําหนดไวในระเบียบ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 2,491,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมารักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จํานวน 111,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่
ราชการ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 111,600.00 บาท ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคางาน
และคาตอบแทนกําหนด มีคณะกรรมการตรวจการจางและ
พนักงานที่ไดรับแตงตั้งเป็นผูควบคุมการทํางาน -ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป -เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สรางอยางหนึ่งอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง เชน
-การจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท
-คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
-คาโฆษณาและเผยแพร
ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

คารับรอง ตั้งไว 100,000.00 บาท
        เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ
ดวย และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
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งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1956 ลง
วันที่ 10 มิถุนายน 2547 หนังสือที่ มท 0808.4/ว2381ลงวัน
ที่ 28 กรกฏาคม 2548 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว252 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2553

คาเลี้ยงรับรอง   ตั้งไว 50,000.00 บาท       
         เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน รวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่ง
เขารวมประชุม
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1956 ลง
วันที่ 10 มิถุนายน 2547 หนังสือที่ มท 0808.4/ว2381ลงวัน
ที่ 28 กรกฏาคม 2548 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว252 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2553

คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี         ตั้งไว 50,000.00 บาท 
          เพื่อจายเป็นคาใชจายในงานพิธีทางศาสนา /รัฐพิธีและคา
ใชจายในการจัดงานและพิธีการตางๆ รวมถึงคาใชจายในการจัด
กิจกรรมในการประชาสัมพันธ เชิญชวน หรืออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ 
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559 และ
หนังสือที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นในราชอาณาจักรและการเดินทางไปตางประเทศชั่วคราว
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3446ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ กรณี
ตําแหนงวางลง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งใหเลือกตั้ง
ใหม) ประกอบดวย
1.คาใชจายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว 250,000 บาท
   1.1 คาตอบแทน  จํานวน  150,000 บาท
   1.2 คาใชสอย/วัสดุ/สาธารณูปโภค จํานวน 100,000 บาท
2.คาใชจายประจําหนวยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง ตั้งไว 250,000
 บาท เพื่อจายเป็นคา
   2.1 คาตอบแทน จํานวน 150,000 บาท
   2.2 คาใชสอย/วัสดุ/สาธารณูปโภค จํานวน  จํานวน 100,000
 บาท
 รวมทั้งคาใชจายในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ หนาที่ และการมีสวน
รวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฏร และคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี ดวนที่
สุด ที่ ลต (รบ) 0002/ว 35 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น, หนังสือที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 กรกฏา
คม 2561 และหนังสือดวนมากที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 130
 ลําดับที่ 1
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โครงการทองถิ่นโปรงใส หางไกลคอรรัปชั่น (ไมยอม ไมทน ไมเฉย 
รวมพลังคนไมโกง)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการทองถิ่นโปรงใส หางไกล
คอรรัปชั่น (ไมยอม ไมทน ไมเฉย รวมพลังคนไมโกง)  เชนคา
สมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 134
 ลําดับที่ 13

โครงการฝึกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูนําชุมชน

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงกรฝึกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูนํา
ชุมชน 
-ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 200,000.00 บาท
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน จํานวน 300,000.00 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 134
 ลําดับที่ 15

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:15:56 หนา : 20/109



โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู
บริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 131
 ลําดับที่ 3

โครงการพนักงานดีเดน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชตามโครงการพนักงานดีเดน สําหรับพนักงาน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกมอน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแกผู
มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหนาที่ตนเป็นที่ประจักษแกบุคคลทั่ว
ไปและเพื่อประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับรูและเขาใจบทบาท
อํานาจหนาที่ของขาราชการสวนทองถิ่น เชนคาโลประกาศ
เกียรติคุณ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 132
 ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ใหกับผูบริหาร พนักงาน สมาชิกสภาทองถิ่น และผูนําชุมชน เชน
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 134
 ลําดับที่ 11

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย เชนคาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ
โครงการและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 131
 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 1,470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่จําเป็นตองใชในงานสํานัก
งาน ทั้ง 3 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง และประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก นาฬิกา พระบรม
ฉายาลักษณ กระดาษ ตลับผงหมึก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงคน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา สวิตซไฟฟา สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่อง
รับโทรทัศน จานรับ สัญญาณดาวเทียมฯลฯ หมายความรวมถึงคา
ใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ที่จําเป็นตองใช ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงคน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชนแปรง ไมกวาด แกว
น้ํา จานรอง ถาด กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ หมายความ
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัดสุยานพาหนะและขนสงที่จําเป็นตอง
ใช ทั้ง 3 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง และประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) แบตเตอรี่ กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํา กันชน
รถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ หมายความรวมคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่จําเป็นตอง
ใช ทั้ง 3 ประเภท ไดแก วัดสุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน กาซ น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง สําหรับ
ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องพนฯของอบต.แกมอน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุการเกษตร เชน สปริงเกอร จอบ เครื่อง
ดักแมลง ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  วัสดุเพาะ
ชํา ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ หมายความรวมคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี เมมโมรี่การด ภาพถายดาวเทียว ฯลฯ
 หมายความรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัดหมวก ผาผูกคอ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นตองใช ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก วัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และประเภท
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด ฯลฯ หมาย
ความรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิงฯลฯ หมายความรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ําไฟฟา ตะแกรงกัน
สวะ ฯลฯ  หมายความรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟา ในสํานักงาน ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นตน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา น้ําบาดาล ในสํานักงานในที่
สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี เป็นตน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่ รวม
ถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นตน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาดวงตรา
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นตน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาวิทยุสื่อสาร คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร
เน็ต รวมถึง อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการที่ตองชําระพรอมกัน
-ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายในการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง และรายจายเพื่อจางที่ปรึกษา
ในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ใหรวมถึงคาใชจายทีตองชําระ
พรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561
 มาตรา 20(1) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,147,580 บาท
งบบุคลากร รวม 2,446,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,446,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,574,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้   
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง       
2. ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ       
3. ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง,ชง)       
4. ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง,ชง)       
5. ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ (ปง,ชง)
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกร                                                                       
 ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรจะ
ไดรับตามที่ระเบียบกําหนด
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 758,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้       
- ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี (พก.)                
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (พก.)      
          - ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได (พก.)       
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ                           
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ดังนี้   
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,658,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 298,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน     แก อบต. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง ตรวจการจางควบคุมงาน คาตอบแทนการสั่งใช อปพร. อ
สม. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คาตอบแทนผูแทน
ชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งจาก อบต. ใหเป็นคณะกรรมการตรวจ
การจาง เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม คาเบี้ยประชุม คา
พาหนะของคณะกรรมการ รวมถึงคาสมนาคุณในการคัดเลือก
พนักงานลูกจางและเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
(00110) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหกับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) 

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตาม ระเบียบของทางราชการ ฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น2548
 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2และ3
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมี
สิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงาน สวนทองถิ่นพ.ศ.2541และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 และ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110)

ค่าใช้สอย รวม 1,040,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาปกเสาพาด
สายภายนอกสถานที่ไฟฟาราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟาคาจางเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม คาวางทอ
ประปาภายนอก สถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการน้ํา
ประปา คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท คาใชจายในการดําเนิน
คดี คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอกคาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมๆ คาบริการรับใช คาถาย
เอกสาร คาเบี้ยประกันภัย คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

คารับรอง
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ
และคาใชจายอื่นซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคา
รับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจ
งานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่ง
รวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110)     - เป็นไปตามหนังสือกระทวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547  หนังสือที่ มท
 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  และหนังสือที่ มท
 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง สมาชิกสภา ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2และ 3      
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โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องภาษี 
อบต.

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการการจัดทําวารสารประชา
สัมพันธหลักเกณฑ ขั้นตอน และระยะเวลาการใหบริการรับชําระ
ภาษีประเภทตางๆ รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ประชาชนออกใบอนุญาตเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน     
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110)     - (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 หนา 133 ลําดับที่ 7)

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)    (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 หนา 133 ลําดับที่ 10)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.3/ว483 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายๆ ในการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน เชนการออก
ใหบริการนอกสํานักงาน หรือนอกเวลาราชการ การออกหนวย
บริการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อใหประชาชนทราบ จัดประชุมชี้แจงใหความรูเกี่ยวกับ
ภาษีแกประชาชน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542   มาตรา 16
  มาตรา 17  
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 132 ลําดับที่ 4)

โครงการอบรมใหความรูดานการชําระภาษีและคาธรรมเนียมใหกับผู
อยูในขายตองชําระภาษี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการอบรมใหความรูดานการชําระภาษีและคา
ธรรมเนียมใหกับผูอยูในขายตองชําระภาษี
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการรับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 133
 ลําดับที่ 9)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหใชงานได
ตามปกติวงเงินครั้งหนึ่งไมเกินกวา 5,000 บาท       
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานัก
งาน เชน โตะตางๆ เกาอี้ตางๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ แฟม ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุประเภท วัสดุคงทนวัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล รวมถึงรายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน        
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ ดวนที่
สุด มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มี
นาค 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ สายเคเบิล เมนบอรด เม
มโมรี่ซิม CD-ROM Hard Disk Lan Card เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุประเภท วัสดุคงทน , วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นตน        
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ ดวนที่
สุด มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาเขาลักษณะวัสดุตาม
ประเภทรายจาย เชน ถังขยะ ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นตน        
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ ดวนที่
สุด มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาดวงตรา
ไปรษณีย     หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ ดวนที่
สุด มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27      มิถุนายน 2559หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม   
          2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)
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งบลงทุน รวม 42,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 3 ตู      
ตูละ5,500 บาท จัดซื้อตามราคาทองถิ่นตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงานประจําปี พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ ดวนที่
สุด มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
    
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 หนา156 ลําดับที่ 7
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที)  จํานวน 1
 เครื่อง ราคา15,000 บาท จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 คุณลักษณะพื้นฐาน       
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi      
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนา
ตอนาที  (ppm)   
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได       
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB      - มี
ชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง    
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi
-Fi (IEEE802.11b, g, n) ได   
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน      
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ ดวนที่
สุด มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)  
  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 หนา156 ลําดับ
ที่ 3) 
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เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500
 บาท    จํานวน 3 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้       
-   มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)      
-   สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที      
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ ดวนที่
สุด มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561    
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)  
   (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 หนา156 ลําดับ
ที่ 3) 
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จอแสดงภาพ จํานวน 3,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,700 บาท จัดซื้อตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 คุณลักษณะพื้นฐาน       
- มีขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว         - รองรับความละเอียดการ
แสดงผลไมนอยกวา 1,920x1,080 Pixel
- มีRefresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 
- มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ ดวนที่
สุด มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110
) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 หนา156 ลําดับ
ที่ 3)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,650,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปองกันและอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต เชนคาปายประชา
สัมพันธโครงการ คาเชาเต็นท ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 128
 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลแกมอน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล  แกมอน เชนคา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายประชาสัมพันธฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 2562 มาตรา 67(4
) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 2542 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 มาตรา 16(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2561 –
 2565  หนาที่ 8 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานรวม
ถึงทบทวนตามหลักสูตร อปพร. เชนคาปายประชาสัมพันธ
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม มาตรา 67(4) ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542 รวมแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(29) การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 128
 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมใหความรูประชาชนในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูประชาชนใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ เชนคาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาปายประชาสัมพันธฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 2562 มาตรา 67(4
) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 2542 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 มาตรา 16(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 129
 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่จําเป็นตองใช ทั้ง 
3 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหล เชนน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน กาส น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ หมายความรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง สําหรับยาน
พาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร ของ อบต.แกมอน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ,มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561  และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเพื่อดําเนินการจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการจัดซื้อรถยนต
บรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค องคการบริหารสวนตําบลแกม
อน จํานวน 1 คัน ขนาด 10 ลอ เป็นเครื่องยนตที่ไดรับมาตรฐาน
ความปลอดภัยจากมลพิษตามมาตรฐานผลิตภัณฑขับเคลื่อน มี
ความจุของถังไมนอยกวา 10,000 ลิตร มีถังน้ําและถังโฟมอยูใน
ตัวพรอมระบบผสมโฟมดานขนของถังน้ําติดตั้งแทนปนฉีด
น้ํา/โฟม และอุปกรณครบชุด
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 155
 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,442,500 บาท

งบบุคลากร รวม 817,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 817,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและจายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน 12
 เดือน ไดแก
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจาย ดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแก ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามที่ระเบียบกําหนด  จํานวน  1
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา  ไดแก ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ   
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,625,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทน
เจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล คาสมนาคุณกรรมการในการ
คัดเลือกพนักงาน ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับ
ที่ 2  พ.ศ.2558 , 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 , 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2 / ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ,  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 85  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561   เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบ
แทนบุคคลหรือ คณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิได
รับตามระเบียบ 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ
.2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ
  การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 รวมแกไขเพิ่ม
เติมถึง
  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549,  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษา
  และคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 279,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแมบานศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน จํานวน 79,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแมบานศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
แกมอน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคางานและคาตอบแทนกําหนด
มีคณะกรรมการตรวจการจางและพนักงานที่ไดรับแตงตั้งเป็นผู
ควบคุมการทํางาน
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
  ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536  
  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
  ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
  ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพรคาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536
  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ   
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536
  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 2,158,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน โตะตางๆ เกาอี้ตางๆ ตู
ตางๆ กระดาษ หมึกดินสอ ปากกา แฟมเอกสาร ตรายางฯลฯ  ซึ่ง
เป็นวัสดุประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลื้อง วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560,  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2 /ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส  เทปพันสาย
ไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ  ซึ่ง
เป็นวัสดุประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน  
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27   มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผา
ปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม โองน้ํา ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุประเภท วัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลื้อง วัสดุ อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560,
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,983,300 บาท

คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 115,000 บาท
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ใหกับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน อัตราคนละ 7.37
 บาท  จํานวน 260 วัน  จํานวน 60 คน  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 114
  ลําดับที่ 5 

คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. (5330400
)  จํานวน  1,868,300.00 บาท
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ใหกับนัก
เรียนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
พื้นที่ อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  จํานวน 975
 คน ประกอบดวย 
1.โรงเรียนบานทุงแฝก
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2.โรงเรียนบานทุงแจง
3.โรงเรียนมหาราช7
4.โรงเรียนบานรางเฆ
5.โรงเรียนบานวังปลา
6.โรงเรียนบานหนองปากชัฎ
7.โรงเรียนบานพุมวงราษฎรบํารุง
8.โรงเรียนบานพุตะเคียน
9.โรงเรียนบานสันดอน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา 114
 ลําดับที่ 5

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ น้ํามันทาไม สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง คอน เหล็ก
เสน ทอน้ํา และอุปกรณประปา ทอตางๆ โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ  ซึ่งเป็นวัสดุประเภท วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลื้อง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน   
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ  และครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการ
แพทย เชน แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ สําลี และผาพันแผล ถุงมือ หู
ฟง เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุประเภท วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลื้อง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน   
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูป
สีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถาย ดาวเทียม ฯลฯ
 ซึ่งเป็นวัสดุประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลื้อง วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร แปนพิมพ เมาส เมนบอรด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ซึ่งเป็น
วัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลื้อง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน   
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560,
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน ซึ่งอยู
ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี  เป็นตน    
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536  
  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกม
อน ซึ่งอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน รวม
ถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นตน  
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย คาบริการ คาภาษี เป็นตน  
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536
   ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ รวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,987,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,233,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,233,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 949,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก ครู คศ.1
 ครูคศ.2 ครู คศ.3 และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3
 อัตราจํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น, 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ ว 21  ลงวันที่  16 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขา
ราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ ว 2070  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 99,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ครูชํานาญการ ครูชํานาญการ
พิเศษ  จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ ว 2070  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทาง การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 185,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 136,800.00
 บาท  และ ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 48,600.00
 บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น, 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท   0809.4/ ว 2070  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทาง  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
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งบดําเนินงาน รวม 613,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับขาราชการครูผู
ดูแลเด็ก
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 รวมแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ,  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษา และคาเลาเรียน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ ว 2070  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
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ค่าใช้สอย รวม 583,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแขงขันทักษะวิชาการเด็ก
ปฐมวัยโดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คารับรอง ผูที่ไดรับเชิญมา
รวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจาย
ในการประกวดหรือแขงขัน คามหรสพ การแสดง และคาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 115 
  ลําดับที่ 8

โครงการปองกันอุบัติเหตุในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปองกันอุบัติเหตุในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแกมอน โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาวัสดุ เครื่อง
เขียน คาอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลาง
วัน คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 114
 ลําดับที่ 6
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา 136
    ลําดับที่ 1 

โครงการศึกษานอกสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการศึกษานอกสถานที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแกมอน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและตกแตงสถานที่ คาวัสดุที่ใชในการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 115 
  ลําดับที่ 7
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
เด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
ที่ใชในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คา
ยานพาหนะคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 115
 ลําดับที่ 13

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท ตอ
ปี  จํานวน 60 คน 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 116
 ลําดับที่ 15
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาอาหารกลางวันใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา อัตรามื้อละ 20 บาท ตอคน จํานวน 60
 คน จํานวน 245 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 114 
  ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแกมอน

จํานวน 67,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน จํานวน 60
 คน  
ดังนี้ 
- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ตอปี  
- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท ตอปี
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ตอปี
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท ตอปี  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/
  ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํา
  งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกร
  ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา116 
  ลําดับที่ 14
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,140,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนภายในตําบลแกมอน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนมหาราช 7  ตามโครงการ
กีฬานักเรียนภายในตําบลแกมอนและกีฬาอําเภอจอมบึง 
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 114 ลําดับ
ที่ 3

อุดหนุนโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนมหาราช 7 ตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 125
 ลําดับที่ 2

อุดหนุนโครงการสงเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนตําบลแกมอน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนมหาราช7 ตามโครงการสง
เสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนตําบลแกมอน  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 115
 ลําดับที่ 10
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อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตําบลแกมอน จํานวน 3,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตตําบลแกมอน ระดับกอนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา
ปีที่ 6 อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 975 คน จํานวน 200
 วัน   ประกอบดวย
1.โรงเรียนบานทุงแฝก
2.โรงเรียนบานทุงแจง
3.โรงเรียนมหาราช7
4.โรงเรียนบานรางเฆ
5.โรงเรียนบานวังปลา
6.โรงเรียนบานหนองปากชัฎ
7.โรงเรียนบานพุมวงราษฎรบํารุง
8.โรงเรียนบานพุตะเคียน
9.โรงเรียนบานสันดอน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559,   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว  4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 114
  ลําดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,064,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,064,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาตอบแทน จํานวน 2 อัตราๆ ละ 6,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการทํางานหรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูและผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ไดแก อาสาสมัครบริบาลที่มีภูมิลําเนาอยูในองคการบริหาร
สวนตําบลแกมอน หรือพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากนายก
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับ
อาสาบริบาลทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดกิจการที่เป็นผลประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น ใหเป็นอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2561
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ค่าใช้สอย รวม 1,720,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครงการนิทรรศการใหความรูดานสุขภาพ “โชคชะตาหรือจะสูเรา
กําหนด”

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดนิทรรศการใหความรูดานสุขภาพ
โชคชะตาหรือจะสูเรากําหนด เชนคา อุปกรณในการดําเนินงาน
ตางๆ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 118
 ลําดับที่ 13

โครงการ หนูไมจมน้ําแน ถาชวยกันดูแลปองกัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการหนูไมจมน้ําแน ถาชวยกันดูแล
ปองกัน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 118
 ลําดับที่ 11 
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โครงการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินตามโครงการการแพทยฉุกเฉินประจํา
ตําบล เป็นคาใชจายสําหรับ
 -ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรูผูปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน
 -ศึกษาดูงาน
 -คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉินที่
ปฏิบัติงานประจําในเขตปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
ตําบลแกมอน เพื่อใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 -คาใชจายในการประชาสัมพันธชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจํา
ตําบล ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 116
 ลําดับที่ 3

โครงการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสมผสานโดย
การมีสวนรวมของชุมชนในตําบล
แกมอน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไข
เลือดออกแบบผสมผสานโดยการมีสวนรวมของชุมชนในตําบล
แกมอน  เชนคาปายประชาสัมพันธ คาอาหารวาง ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 120
 ลําดับที่ 17
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โครงการจัดตั้งศูนยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ตําบลแกมอน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดตั้งศูนยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาสตําบลแกมอน 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 118
 ลําดับที่ 12

โครงการจัดฝึกอบรมผูปฏิบัติการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ประจําตําบลแกมอน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการจัดฝึกอบรม
ผูปฏิบัติการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาประจําตําบลแกม
อน เชนคาปายประชาสัมพันธ คาอาหารวาง คาสัมมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ2561 – 2565) หนาที่ 120
 ลําดับที่ 20

โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุขภายใน
ตําบลแกมอน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการการดําเนิน
งานตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุขในตําบลแกมอน เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 119
 ลําดับที่ 16
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โครงการนวัตกรรมผสานพลังเพื่อแกปญหาผูหญิงทองไมพรอม “ไม
วาจะทองตอหรือยุติการทอง”

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการนวัตกรรมผสานพลังเพื่อแกไข
ปญหาผูหญิงทองไมพรอม ไมวาจะทองตอหรือยุติการ
ทอง  เชน คาปายประชาสัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 119
 ลําดับที่ 15

โครงการปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปองกันโรคไขเลือด
ออก เชน คาน้ํายาสําหรับฉีดพน คาน้ํามัน ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) 2562
 มาตรา 67(3) ปองกันและระงับโรคติดตอ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนาที่ 116
 ลําดับที่ 2

โครงการปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม/โรคอุบัติซ้ํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม/โรค
อุบัติซ้ํา  เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายประชา
สัมพันธโครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 –
 2565 หนาที่ 7  ลําดับที่ 1
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โครงการปนยิ้ม สรางสุขผูสูงอายุตามรอยวิถีแหงความพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปนยิ้ม สรางสุขผูสูงอายุตาม
รอยวิถีแหงความพอเพียง เชนคาสมนาคุณวิทยากร คาปาย ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 122
 ลําดับที่ 25

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน เชนคาสมนาคุณวิทยา คาปายประชาสัมพันธ
โครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 21

โครงการสงเสริมสนับสนุนวัตกรรมเสริมสุขภาพและฟ้นฟูสมรรถภาพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูป่วยขอเขาเสื่อมดวยภูมิปญญาทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนนวัตกรรมเสริม
สุขภาพและฟ้นฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูป่วยขอเขา
เสื่อม ดวยภูมิปญญาทองถิ่น เชน คาปาย คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.  2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 24 
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบาตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เชน คาวัคซีน
และอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31
 สิงหาคม 2560 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 120
 ลําดับที่ 19

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบ
การแพทยฉุกเฉิน เป็นการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายประชาสัมพันธ
โครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร ทั้งประเภทวัสดุคงทนและ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชนเปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ ถุงมือ ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 510,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือครอบครัวที่ไดรับความเดือดรอน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือครอบครัวที่ไดรับความ
เดือดรอนในการดําเนินชีวิต
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2560 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 1
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โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส/ผูยากไร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือผูดอยโอกาส/ผูยากไร
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2560 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 2

โครงการเปิดโลกสูการมองเห็น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเปิดโลกสูการมองเห็น เพื่อให
ประชาชนที่มีปญหาทางสายตาไดรับการพิจารณาตรวจคัดกรอง
และไดรับแวนสายตามตามความเหมาะสม
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2560 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 5

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต อบต.แกมอน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน เชนคาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 6
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โครงการสรางสรรคอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสรางสรรคอาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  เชน คาปายประชาสัมพันธ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 4

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,842,460 บาท

งบบุคลากร รวม 2,327,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,327,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,470,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินดือนพนักงานสวนตําบล ฯลฯ  จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
 - ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
 - ตําแหนงหัวหนาฝ่ายการโยธา
 - ตําแหนงนายชางสํารวจ
 - ตําแหนงนายชางโยธา
 - ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ดังนี้
 - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
 - ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
 - ตําแหนงผูชวยชางโยธา
 - ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา
 - ตําแหนงผูชวยชางสํารวจ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางของพนักงานจาง จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 
 - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,392,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 392,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการจาง ควบคุม
งาน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน   ตั้งไว 100,000 บาท 
        เพื่อเป็นคาตอบคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการ
จาง ควบคุมงาน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2 / ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น,  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

- เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ ตั้งไว 100,000 บาท 
        เพื่อจาย เป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2 / ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น,  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

คาเชาบาน จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบของทางราชการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่ง
มีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 รวมแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549,  
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
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ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สรางอยางใดอยางหนึ่ง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง เชน
 - การจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล
 - คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท
 - คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
 - คาโฆษณาเผยแพร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ และคา
ใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 (ตั้งจายจากเงินรายได  50,000 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป1,000,000 บาท) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ แฟม ฯลฯ
 ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม
คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอ
หนวยหรือ ตอชุดไมเกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน ฟิวส หลอด
ไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟ โคมไฟ ลําโพง ไมโครโฟน เครื่องตัด
กระแสไฟฟาอัตโนมัติ ไฟฉายสปอรตไลท  ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่ง
ของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกอ
สราง เชน อิฐ หิน ปูน  ทราย จอบ เสียม เลื่อย ไม สี ตะปู ยาง
มะตอย และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท รวม
ถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นตน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:15:57 หนา : 84/109



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ไขควง หมอน้ํารถยนต ฟิลม
กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
ขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องจักร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุดไมเกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีคาตอหนวย หรือตอชุด
ไมเกิน  5,000 บาท  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ สายเคเบิล เมนบอรด เม
มโมรี่ซิม เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ ซึ่งโดยสภาพเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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งบลงทุน รวม 122,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโตะทํางาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 10,000
 บาท (จัดซื้อตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) 
- ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หนา 135) ลําดับที่ 3   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี 2561–2565 หนา 156
 ลําดับที่ 8  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมน อยกวา 15 นาที
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี 2561–2565 หนา 156
 ลําดับที่ 4  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหใชงานได
ตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกีฬาตานยาเสพติด เป็นการ
รณรงคเพื่อใหเกิดความรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา
ชุมชน เชน ยาเสพติดโดยใชกิจกรรมการเลนกีฬา เชน คาชุด
กีฬา คากรรมการตัดสิน คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4
 ธันวาคม 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 129
 ลําดับที่ 2
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โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสและ
ครอบครัวผูมีรายไดนอย การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตและ
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน เชน คาปายประชาสัมพันธ
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2560
 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 125
 ลําดับที่ 5

โครงการจัดประชาคมระดับหมูบาน/ระดับตําบล เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพี่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดประชาคมระดับหมู
บาน/ระดับตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหครอบคลุมทั่ว
พื้นที่ตําบลแกมอน เชนคาปายประชาสัมพันธ คาอาหารวาง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2547 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 130
 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดพิมพวารสารสิ่งพิมพเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนิน
งานของอบต.แกมอน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดพิมพวารสารสิ่งพิมพเผย
แพรประชาสัมพันธการดําเนินงานของอบต. แกมอน เชนคาจาง
ผลิตวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานที่ผานมา และแผนงาน
ที่จะดําเนินงานในอนาคตของหนวยงาน ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 2546 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2562
 มาตรา 20 เพื่อใหการปฏิบัติราชการในสวนราชการเป็นไปอยาง
มีประสิทธิภาพใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํา
งาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณที่
จะตองใชในแตละงานหรือโครงการและตองเผยแพรใหขาราชการ
และประชาชนทราบทั่วกันดวย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที1่) พ.ศ
. 2561 – 2565 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหา
กษัตริย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย  ซึ่งเป็นสถาบันสําคัญของชาติ
อันเป็นศูนยรวมแหงความเป็นชาติและความสามัคคีของคนใน
ชาติ เชนคาปายประชาสัมพันธ คาจางจัดนิทรรศการฯลฯ ซึ่งเป็น
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนยรวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 142
 ลําดับที่ 3
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โครงการปองกันและแกไขปญหาทางสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาทาง
สังคม  โดยการจัดอบรมใหความรูเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่ว
ไป เชนคาปายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 129
 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) จํานวน 100,000 บาท

เพี่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก (อถล.)  เชนคาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร
วาง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 139
 ลําดับที่ 6
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โครงการยกยองเชิดชูบุคคลตนแบบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการยกยองเชิดชูบุคคลตน
แบบ เชน คาโลประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ เพื่อยกยองเชิดชูบุคคล
ตนแบบในดานตางๆ ภายในตําบลแกมอนใหเป็นที่ประจักษแก
บุคคลทั่วไป และเพื่อปลุกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหง
ความดี
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 142
 ลําดับที่ 4

โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการวันทองถิ่นไทย เชนคา
อาหาร คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัวและเพื่อใหประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญของการปกครอง
สวนทองถิ่นอันเป็นรากฐานสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 142
 ลําดับที่ 1
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  “ฐานรากแหงความยั่งยืน” จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานราก
แหงความยั่งยืน” เชนคาปายประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่องถิ่น 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 125
 ลําดับที่ 6

โครงการสงเสริมการลด ละ เลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมการลด ละ เลิก การใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชา
สัมพันธโครงการ ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมใหความรูแกเจา
หนาที่ คณะผูบริหาร นักเรียน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ ใหรูจักการ
ใชวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่องถิ่น 2557
 และหนังสือ ที่ มท 0816.3/ว1730 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 139
 ลําดับที่ 4
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โครงการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน (หลัก 3 
Rs)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูเรื่องการ
จัดการขยะในครัวเรือน  (หลัก 3 Rs) เชน คาปายประชา
สัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 138
 ลําดับที่ 3

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันลอย
กระทง โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน คาจาง
เหมาทําความสะอาดคาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 144
 ลําดับที่ 9
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
รับรอง ผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ คา
ใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คามหรสพ การแสดง และคา
ใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 144
 ลําดับที่ 10

โครงการวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันสงกรานตและวันผู
สูงอายุ โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คารับรอง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาจางเหมาทําความ
สะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาจางเหมาทําปาย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ของ ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายใน  การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561– 2565)   หนา 144
  ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นโดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตง
สถานที่คาวัสดุที่ใชในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 144
 ลําดับที่ 6

โครงการแหเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแหเทียนพรรษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแกมอน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายใน
การตกแตง จัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาปายประชา
สัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา 144
  ลําดับที่ 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการงานสักการะพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่5 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับอําเภอจอมบึง ตามโครงการงาน
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 143
 ลําดับที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,906,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,906,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,906,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเสนเดิม ระยะทาง
ตั้งแตบานนางบุญมี โสไกร ถึงบานนางเงิน แพงผล จนเชื่อมตอ
ลําหวยแกมอน หมูที่ 3 บานแกมอน

จํานวน 1,054,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเสน
เดิม ระยะทางตั้งแตบานนางบุญมี โสไกร ถึงบานนางเงิน แพง
ผล จนเชื่อมตอลําหวยแกมอน หมูที่ 3 บานแกมอน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 ม. ระยะทางยาว 450.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,800 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบทกําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
ระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปายและปายประชาสัมพันธ
โครงการแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561–2565 หนา 74
 ลําดับที่ 11 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 จุด สายซอยแทงคน้ํา – บานนาย
สําเริง นุชทองมวง หมูที่ 7 บานพุมวง

จํานวน 1,275,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 จุด สายซอยแทงคน้ํา – 
บานนายสําเริง นุชทองมวง หมูที่ 7 บานพุมวง ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 ม. ระยะทางยาว 500.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล
. จํานวน 1 จุด จุดที่ 1 1-? 1.00x1.00 (มอก.ชั้น 3) จํานวน 7.00
 ทอน (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทกําหนด) พรอมติด
ตั้งปายประชาสัมพันธระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ปายและปาย
ประชาสัมพันธโครงการแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง 2561–2565 หนา 86 ลําดับที่ 6 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพัฒนา หมูที่ 11 
บานโป่งกก

จํานวน 893,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
พัฒนา หมูที่ 11 บานโป่งกก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระยะ
ทางยาว 374.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 1,496  ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
กําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธระหวางดําเนิน
การ จํานวน 1 ปายและปายประชาสัมพันธโครงการแลว
เสร็จ จํานวน 1 ปาย 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง2561–2565 หนา98 ลําดับที่ 6 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสันติสุข หมูที่ 2 
บานทุงแจง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสันติ
สุข หมูที่ 2 บานทุงแจง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 418.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 1,672 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
กําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธระหวางดําเนิน
การ จํานวน 1 ปายและปายประชาสัมพันธโครงการแลว
เสร็จ จํานวน 1 ปาย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561–2565 หนา 71
 ลําดับที่ 10 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน พรอมหอถังทรงแชมเปญ 
ขนาด 20ลูกบาศกเมตร สูง 20 เมตร บริเวณวัดเขาแดน หมูที่ 12 
บานเขาแดน

จํานวน 584,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางระบบประปาหมูบาน พรอมหอถังทรง
แชมเปญ ขนาด 20ลูกบาศกเมตร สูง 20 เมตร บริเวณวัดเขา
แดน หมูที่ 12 บานเขาแดน (ตามแบบมาตรฐานกรมกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 1 ปายและปายประชาสัมพันธโครงการแลว
เสร็จ จํานวน 1 ปาย 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง 2561–2565 หนา 102 ลําดับที่ 8 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายให
แกเอกชนหรือนิติบุคคล กรณีราชการสวนทองถิ่นไมมีหนวย
งานออกแบบควบคุมงานกอสรางหรือแมแตไมสามารถออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสรางเองไดโดยจายไมเกินอัตราที่กําหนดไวใน
บัญชีอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอ
สราง ตามกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออก
แบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- เป็นไปตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และ
ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง และ พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 8 งานจางออกแบบหรือควบ
คุมงานกอสราง และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการคลองสวยน้ําใส เชน วัสดุ
อุปกรณตางๆ ปายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ เพื่อรวมกัน
อนุรักษทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559

โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญา
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชนคาวัสดุอุปกรณ คาปาย
ประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 140
 ลําดับที่ 5
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โครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว เชนคา
วัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 140
 ลําดับที่ 5

โครงการรักษน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรักษน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดิน  เชนวัสดุอุปกรณตางๆ คาประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ เพื่อ
เป็นการรวมกันอนุรักษทรัพยากรน้ําและป่า และสรางจิตสํานึกใน
การคุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ 2561 – 2565) หนาที่ 141
 ลําดับที่ 7
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โครงการอบรมอาสาสมัครปองกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมอาสาสมัครปองกันไฟป่า
และควบคุมหมอกควัน เชนคาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ
โครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 140
 ลําดับที่ 4

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 768,600 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
 - ตําแหนงพนักงานจดมาตรวัดน้ํา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มของพนักงาน จาง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 
12 เดือน  ดังนี้ 
 - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา  

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกอ
สราง เชน อิฐ หิน ปูน  ทราย จอบ เสียม เลื่อย ไม สี ตะปู ยาง
มะตอย และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท รวม
ถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นตน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา

วัสดุอื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุอื่นๆ เพื่อใชในการดําเนินการผลิตน้ํา
ประปาหมูบาน หมูที่ 7 บานพุมวง ตําบลแกมอน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:15:57 หนา : 107/109



ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาของกิจกรรมประปาหมูบาน หมูที่ 7 บานพุ
มวง ตําบลแกมอน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา 

งบลงทุน รวม 198,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 148,600 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

-เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา หรือซับเมอรสซิเบิ้ล 
(Submersible Pump)

จํานวน 48,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องสูบน้ําสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใต
น้ํา หรือซับเมอรสซิเบิ้ล (Submersible Pump) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 48,600 บาท (จัดซื้อตามอัตราราคางานตอ
หนวย กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562) 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี 2561 – 2565 หนา 158
 ลําดับที่ 26
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหใชงานได
ตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อ
ใหใชงานไดตามปกติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา 
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

213,956

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 85,583

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,168,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,262,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

สํารองจาย 585,973

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน สปสช
. อบต.แก้มอ้น

222,008

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

269,500

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

86,400

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

213,956

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 85,583

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,168,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,262,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

สํารองจาย 585,973

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน สปสช
. อบต.แก้มอ้น

222,008

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

269,500

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

86,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,318,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 5,054,640 1,549,000 1,470,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 89,400 55,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 72,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 466,440

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,829,920 360,400 630,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

238,800 100,000

เงินวิทยฐานะ 99,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

250,000 50,000 144,000 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

100,000 20,000 20,000

คาเชาบ้าน 366,000 36,000 162,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 140,000 52,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 50,000 200,000

คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่
ราชการ

111,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

220,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,318,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 8,074,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 144,400

เงินประจําตําแหนง 324,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 466,440

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 3,928,320

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 350,800

เงินวิทยฐานะ 99,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

644,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

140,000

คาเชาบ้าน 564,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 202,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 550,000

คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่
ราชการ

111,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

220,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

250,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

350,000 100,000 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 500,000

โครงการจัดทําสื่อสิ่ง
พิมพ์เพื่อเผยแพรความรู้
ความเข้าใจเรื่องภาษี 
อบต.

20,000

โครงการท้องถิ่นโปรงใส 
หางไกลคอร์รัปชั่น (ไม
ยอม ไมทน ไมเฉย รวม
พลังคนไมโกง)

100,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

400,000

โครงการฝึกอบรมผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างและผู้นําชุมชน

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

250,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

500,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 500,000

โครงการจัดทําสื่อสิ่ง
พิมพ์เพื่อเผยแพรความรู้
ความเข้าใจเรื่องภาษี 
อบต.

20,000

โครงการท้องถิ่นโปรงใส 
หางไกลคอร์รัปชั่น (ไม
ยอม ไมทน ไมเฉย รวม
พลังคนไมโกง)

100,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

400,000

โครงการฝึกอบรมผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างและผู้นําชุมชน

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

70,000

โครงการพนักงานดีเดน 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

100,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

100,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมให้กับผู้อยู
ในขายต้องชําระภาษี

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400,000 50,000 1,050,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

70,000

โครงการพนักงานดีเดน 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

100,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

100,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมให้กับผู้อยู
ในขายต้องชําระภาษี

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 1,600,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลแก้ม
อ้น

150,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

200,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

คาจ้างเหมาบริการแม
บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแก้มอ้น

79,200

โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการเด็กปฐมวัย

30,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลแก้ม
อ้น

150,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

200,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

คาจ้างเหมาบริการแม
บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแก้มอ้น

79,200

โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการเด็กปฐมวัย

30,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศึกษานอก
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
เด็กปฐมวัย

10,000

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)

102,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

294,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น

67,800

ครงการนิทรรศการให้
ความรู้ด้านสุขภาพ “
โชคชะตาหรือจะสู้เรา
กําหนด”

40,000

โครงการ หนูไมจมน้ํา
แน ถ้าชวยกันดูแล
ป้องกัน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศึกษานอก
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
เด็กปฐมวัย

10,000

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)

102,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

294,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น

67,800

ครงการนิทรรศการให้
ความรู้ด้านสุขภาพ “
โชคชะตาหรือจะสู้เรา
กําหนด”

40,000

โครงการ หนูไมจมน้ํา
แน ถ้าชวยกันดูแล
ป้องกัน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉิน

400,000

โครงการจัดการยุงลาย
พาหะนําโรคไข้เลือด
ออกแบบผสมผสานโดย
การมีสวนรวมของชุมชน
ในตําบล
แก้มอ้น

40,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาสตําบลแก้มอ้น

30,000

โครงการจัดฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจําตําบลแก้มอ้น

50,000

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขภายใน
ตําบลแก้มอ้น

300,000

โครงการนวัตกรรม
ผสานพลังเพื่อแก้ปัญหา
ผู้หญิงท้องไมพร้อม “ไม
วาจะท้องตอหรือยุติการ
ท้อง”

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉิน

400,000

โครงการจัดการยุงลาย
พาหะนําโรคไข้เลือด
ออกแบบผสมผสานโดย
การมีสวนรวมของชุมชน
ในตําบล
แก้มอ้น

40,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาสตําบลแก้มอ้น

30,000

โครงการจัดฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจําตําบลแก้มอ้น

50,000

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขภายใน
ตําบลแก้มอ้น

300,000

โครงการนวัตกรรม
ผสานพลังเพื่อแก้ปัญหา
ผู้หญิงท้องไมพร้อม “ไม
วาจะท้องตอหรือยุติการ
ท้อง”

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคอุบัติ
ใหม/โรคอุบัติซ้ํา

100,000

โครงการปันยิ้ม สร้างสุข
ผู้สูงอายุตามรอยวิถีแหง
ความพอเพียง

100,000

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนวัตกรรมเสริม
สุขภาพและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยข้อเขาเสื่อม
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

350,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคอุบัติ
ใหม/โรคอุบัติซ้ํา

100,000

โครงการปันยิ้ม สร้างสุข
ผู้สูงอายุตามรอยวิถีแหง
ความพอเพียง

100,000

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนวัตกรรมเสริม
สุขภาพและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยข้อเขาเสื่อม
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

350,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ครอบครัวที่ได้รับความ
เดือดร้อน

60,000

โครงการชวยเหลือผู้
ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้

50,000

โครงการเปิดโลกสูการ
มองเห็น

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในเขต อบ
ต.แก้มอ้น

100,000

โครงการสร้างสรรค์
อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

100,000

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด

150,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและปรับ
ปรุงคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน

100,000

โครงการจัดประชาคม
ระดับหมูบ้าน/ระดับ
ตําบล เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ครอบครัวที่ได้รับความ
เดือดร้อน

60,000

โครงการชวยเหลือผู้
ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้

50,000

โครงการเปิดโลกสูการ
มองเห็น

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในเขต อบ
ต.แก้มอ้น

100,000

โครงการสร้างสรรค์
อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

100,000

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด

150,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและปรับ
ปรุงคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน

100,000

โครงการจัดประชาคม
ระดับหมูบ้าน/ระดับ
ตําบล เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดพิมพ์
วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร
ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของอบต
.แก้มอ้น

150,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติโดย
เฉพาะสถาบันพระมหา
กษัตริย์

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทางสังคม

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

100,000

โครงการยกยองเชิดชู
บุคคลต้นแบบ

20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 50,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง  “ฐานรากแหง
ความยั่งยืน”

150,000

โครงการสงเสริมการลด 
ละ เลิก การใช้ภาชนะ
โฟมบรรจุอาหาร

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดพิมพ์
วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร
ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของอบต
.แก้มอ้น

150,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติโดย
เฉพาะสถาบันพระมหา
กษัตริย์

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทางสังคม

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

100,000

โครงการยกยองเชิดชู
บุคคลต้นแบบ

20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 50,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง  “ฐานรากแหง
ความยั่งยืน”

150,000

โครงการสงเสริมการลด 
ละ เลิก การใช้ภาชนะ
โฟมบรรจุอาหาร

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการจัดการขยะใน
ครัวเรือน (หลัก 3 Rs)

50,000

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

โครงการวันเด็กแหงชาติ

โครงการวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

โครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการแหเทียน
พรรษา

โครงการคลองสวยน้ําใส

โครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

โครงการเยาวชนหัวใจสี
เขียว

โครงการรักษ์น้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการจัดการขยะใน
ครัวเรือน (หลัก 3 Rs)

50,000

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

100,000 100,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000 30,000

โครงการวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

100,000 100,000

โครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการแหเทียน
พรรษา

10,000 10,000

โครงการคลองสวยน้ําใส 100,000 100,000

โครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

30,000 30,000

โครงการเยาวชนหัวใจสี
เขียว

100,000 100,000

โครงการรักษ์น้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

50,000 50,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 280,000 60,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 10,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 250,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 150,000 200,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000 10,000 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 50,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุอื่น 30,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,983,300

วัสดุกอสร้าง 10,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 450,000 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 50,000 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 170,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 390,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 260,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 130,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 650,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 110,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 280,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุอื่น 70,000 100,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,983,300

วัสดุกอสร้าง 30,000 140,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

205,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 730,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 170,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน

16,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 7,500 12,500

จอแสดงภาพ 3,700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 100,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

-เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ํา หรือ
ซับเมอร์สซิเบิ้ล 
(Submersible Pump)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากเส้นเดิม ระยะทาง
ตั้งแตบ้านนางบุญมี โส
ไกร ถึงบ้านนางเงิน 
แพงผล จนเชื่อมตอ
ลําห้วยแก้มอ้น หมูที่ 3 
บ้านแก้มอ้น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน

16,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 20,000

จอแสดงภาพ 3,700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 300,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

-เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ํา หรือ
ซับเมอร์สซิเบิ้ล 
(Submersible Pump)

48,600 48,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ
จากเส้นเดิม ระยะทาง
ตั้งแตบ้านนางบุญมี โส
ไกร ถึงบ้านนางเงิน 
แพงผล จนเชื่อมตอ
ลําห้วยแก้มอ้น หมูที่ 3 
บ้านแก้มอ้น

1,054,000 1,054,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 1 จุด สายซอย
แทงค์น้ํา – บ้านนาย
สําเริง นุชทองมวง หมูที่ 
7 บ้านพุมวง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยพัฒนา หมูที่ 
11 บ้านโป่งกก

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสันติสุข หมูที่ 2 
บ้านทุงแจง

โครงการกอสร้างระบบ
ประปาหมูบ้าน พร้อม
หอถังทรงแชมเปญ 
ขนาด 20ลูกบาศก์เมตร 
สูง 20 เมตร บริเวณวัด
เขาแดน หมูที่ 12 บ้าน
เขาแดน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 1 จุด สายซอย
แทงค์น้ํา – บ้านนาย
สําเริง นุชทองมวง หมูที่ 
7 บ้านพุมวง

1,275,000 1,275,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยพัฒนา หมูที่ 
11 บ้านโป่งกก

893,000 893,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสันติสุข หมูที่ 2 
บ้านทุงแจง

1,000,000 1,000,000

โครงการกอสร้างระบบ
ประปาหมูบ้าน พร้อม
หอถังทรงแชมเปญ 
ขนาด 20ลูกบาศก์เมตร 
สูง 20 เมตร บริเวณวัด
เขาแดน หมูที่ 12 บ้าน
เขาแดน

584,000 584,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายให้เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเพื่อดําเนินการ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ํา
ดับเพลิงอเนกประสงค์
องค์การบริหารสวน
ตําบลแก้มอ้น

1,000,000

อุดหนุนโครงการกีฬา
นักเรียนภายในตําบล
แก้มอ้น

100,000

อุดหนุนโครงการวันเด็ก
แหงชาติ

90,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนตําบลแก้มอ้น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายให้เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งกอสร้าง

100,000 100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเพื่อดําเนินการ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ํา
ดับเพลิงอเนกประสงค์
องค์การบริหารสวน
ตําบลแก้มอ้น

1,000,000

อุดหนุนโครงการกีฬา
นักเรียนภายในตําบล
แก้มอ้น

100,000

อุดหนุนโครงการวันเด็ก
แหงชาติ

90,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนตําบลแก้มอ้น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตตําบล
แก้มอ้น

3,900,000

อุดหนุนโครงการงาน
สักการะพระบรมราชานุ
สาวรีย์รัชกาลที่5

รวม 18,886,220 18,832,620 1,650,000 9,430,100 2,064,000 510,000 4,842,460 1,120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตตําบล
แก้มอ้น

3,900,000

อุดหนุนโครงการงาน
สักการะพระบรมราชานุ
สาวรีย์รัชกาลที่5

50,000 50,000

รวม 310,000 4,906,000 380,000 768,600 63,700,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:16:12 หน้า : 32/32


