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องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา

เขต/อําเภอ อัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30/2  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ท่าคา
  เขต/อําเภอ อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110

พืนที 11.84 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 5,494 คน

ชาย 2,679 คน

หญิง 2,815 คน

ข้อมูล ณ วันที 10 กันยายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าคาอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 41,858,101.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,229,767.97 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,800,141.08 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 4,254,432.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 30,639,873.84 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 218,453.30 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 428,189.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 90,138.20 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 13,160.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,610,269.04 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 16,279,664.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,379,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 19,829,374.18 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 9,392,704.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,837,164.67 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,053,605.51 บาท

งบลงทุน จํานวน 211,900.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,334,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,379,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,106,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 243,233.77 217,000.00 210,200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 426,912.14 400,500.00 363,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 141,579.36 149,500.00 141,200.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,400.00 31,000.00 5,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 827,125.27 798,000.00 720,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 16,172,000.57 15,960,000.00 16,080,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 16,172,000.57 15,960,000.00 16,080,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 15,987,814.00 17,000,000.00 18,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,987,814.00 17,000,000.00 18,000,000.00

รวม 32,986,939.84 33,758,000.00 34,800,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 9,696,949.00 10,927,740.00 11,548,690.00

งบบุคลากร 7,742,770.19 9,920,700.00 9,847,920.00

งบดําเนินงาน 3,563,999.30 5,354,600.00 6,557,590.00

งบลงทุน 8,006,190.00 5,738,960.00 4,903,800.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,822,000.00 1,796,000.00 1,922,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,831,908.49 33,758,000.00 34,800,000.00

รวม 30,831,908.49 33,758,000.00 34,800,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,437,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,218,890

แผนงานสาธารณสุข 1,587,980

แผนงานเคหะและชุมชน 7,138,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 390,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 280,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 98,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 11,548,690

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 34,800,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,421,300 1,099,680 6,520,980

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 2,916,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,504,580 1,099,680 3,604,260

งบดําเนินงาน 2,595,000 246,000 2,841,000

    ค่าตอบแทน 92,000 76,000 168,000

    ค่าใช้สอย 1,578,000 80,000 1,658,000

    ค่าวัสดุ 695,000 90,000 785,000

    ค่าสาธารณูปโภค 230,000 0 230,000

งบลงทุน 27,900 27,900 55,800

    ค่าครุภัณฑ์ 27,900 27,900 55,800

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

                                             รวม 8,064,200 1,373,580 9,437,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าตอบแทน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

                                             รวม 100,000 100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,308,300 1,308,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,308,300 1,308,300

งบดําเนินงาน 1,348,590 1,348,590

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 462,280 462,280

    ค่าวัสดุ 851,310 851,310

    ค่าสาธารณูปโภค 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน 1,562,000 1,562,000

    เงินอุดหนุน 1,562,000 1,562,000

                                             รวม 4,218,890 4,218,890

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 967,980 967,980

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 967,980 967,980

งบดําเนินงาน 380,000 380,000

    ค่าตอบแทน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 170,000 170,000

    ค่าวัสดุ 170,000 170,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000

    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

                                             รวม 1,587,980 1,587,980



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,050,660 0 0 1,050,660

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,050,660 0 0 1,050,660

งบดําเนินงาน 1,120,000 0 120,000 1,240,000

    ค่าตอบแทน 120,000 0 0 120,000

    ค่าใช้สอย 830,000 0 120,000 950,000

    ค่าวัสดุ 170,000 0 0 170,000

งบลงทุน 0 4,848,000 0 4,848,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 250,000 0 250,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,598,000 0 4,598,000

                                             รวม 2,170,660 4,848,000 120,000 7,138,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 270,000 270,000

    ค่าใช้สอย 270,000 270,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000

    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

                                             รวม 390,000 390,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 180,000 100,000 280,000

    ค่าใช้สอย 150,000 100,000 250,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

                                             รวม 180,000 100,000 280,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 98,000 98,000

    ค่าตอบแทน 18,000 18,000

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

                                             รวม 98,000 98,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,548,690 11,548,690

    งบกลาง 11,548,690 11,548,690

                                             รวม 11,548,690 11,548,690



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,437,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,218,890

แผนงานสาธารณสุข 1,587,980

แผนงานเคหะและชุมชน 7,138,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 390,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 280,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 98,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 11,548,690

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 34,800,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา และโดยอนุมัติของนายอําเภออัมพวา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 34,800,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
34,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคามีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายวินัย  นุชอุดม)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา

อนุมัติ

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

(นายสุคนธ์  สุวรรณศักดิสิน)

ตําแหน่ง นายอําเภออัมพวา



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา

อําเภอ อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 93,808.59 101,204.77 95,800.00 14.82 % 110,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 123,259.00 140,930.00 120,000.00 -17.50 % 99,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 1,266.00 1,099.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 218,333.59 243,233.77 217,000.00 210,200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 853.60 814.80 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 600.00 233.33 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 315,240.00 392,400.00 315,000.00 10.73 % 348,800.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 140.00 50.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 420.00 520.00 400.00 -25.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 891.34 50.00 100.00 % 100.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,300.00 1,700.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 36,783.00 17,586.00 70,000.00 -94.29 % 4,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 4,350.00 5,900.00 6,000.00 -38.33 % 3,700.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 5,000.00 4,800.00 5,600.00 -75.00 % 1,400.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 750.00 2,250.00 750.00 33.33 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 364,836.60 426,912.14 400,500.00 363,400.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 137,435.83 141,579.36 149,500.00 -5.55 % 141,200.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 137,435.83 141,579.36 149,500.00 141,200.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 700.00 15,200.00 30,000.00 -83.33 % 5,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 200.00 1,000.00 -80.00 % 200.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 700.00 15,400.00 31,000.00 5,200.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 361,849.64 295,317.69 371,700.00 -21.98 % 290,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 7,657,673.39 8,014,399.59 7,657,000.00 4.48 % 8,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 2,570,753.72 2,472,926.36 2,570,000.00 -5.06 % 2,440,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 257,171.47 109,088.57 257,000.00 -61.09 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,131,478.33 1,143,828.28 1,131,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 2,433,819.22 2,756,491.61 2,433,000.00 59.88 % 3,890,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 33,691.45 39,986.67 33,600.00 -10.71 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 38,711.14 35,686.80 38,700.00 -22.48 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 1,468,152.00 1,304,275.00 1,468,000.00 -11.44 % 1,300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 15,953,300.36 16,172,000.57 15,960,000.00 16,080,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 5,942,140.00 15,987,814.00 17,000,000.00 5.88 % 18,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 5,942,140.00 15,987,814.00 17,000,000.00 18,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 22,616,746.38 32,986,939.84 33,758,000.00 34,800,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 34,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 210,200 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 110,000 บาท
ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจะต้องชําระภาษี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 99,000 บาท
ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจะต้องชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 1,200 บาท
ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจะต้องชําระภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 363,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
คาดว่าในปีนีจะเก็บได้มากกว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 348,800 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 300 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 3,700 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,400 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 141,200 บาท
ดอกเบีย จํานวน 141,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่วงมาแล้ว
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,200 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีล่วงมาแล้ว

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,080,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 290,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่วงมาแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,440,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่วงมาแล้ว
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,890,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีล่วงมาแล้ว
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 18,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 18,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา โดยนําเงินทีรับจัดสรร
ในปี 2561 นํามาตังงบประมาณ ในปี 2562 เป็นการตัง
งบประมาณเพิมขึนนอกเหนือจากปีทีผ่านมา ประกอบด้วย
รายการ ดังต่อไปนี
- เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที
และภารกิจถ่ายโอน
- เงินอุดหนุนสําหรับอาหารเสริม (นม)
- เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน
- เงินอุดหนุนสําหรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเงินเดือนครู
/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าจัดการเรียนการสอน/เงินพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก)
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
- เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 471,240 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 38,610 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,610 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 79,200 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 2,046,000 2,232,000 2,232,000 2,232,000 0 % 2,232,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,673,660 2,916,720 2,916,720 2,916,720 2,916,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 822,880 998,020 1,045,860 1,464,520 17.36 % 1,718,820

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 61,600 79,800 84,000 102,000 -2.94 % 99,000

เงินประจําตําแหน่ง 138,600 163,800 168,000 168,000 0 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 223,960 447,360 466,080 484,920 3.89 % 503,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 33,000 45,300 37,800 26,400 -43.18 % 15,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,280,040 1,734,280 1,801,740 2,245,840 2,504,580

รวมงบบุคลากร 3,953,700 4,651,000 4,718,460 5,162,560 5,421,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา

อําเภออัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 9,150 11,200 10,150 20,000 50 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 2,940 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 10,500 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 9,150 14,140 20,650 92,000 92,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 646,964.15 579,932.85 631,054.2 560,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 700,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 34,895 20,500 15,125 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ 134,096 272,946 59,589 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 32,186 22,698 19,196 48,000 0 % 48,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 600,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 59,603.13 62,750.2 139,702.89 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 907,744.28 958,827.05 864,667.09 838,000 1,578,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,955 67,000 55,265 31,150 124.72 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,500 9,361 5,510 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 11,520 12,480 11,520 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 15,944.5 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 143,070.3 153,277 158,877 220,000 0 % 220,000

วัสดุการเกษตร 0 536 4,050 10,000 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 31,480 34,550 34,100 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,200 48,650 59,440 26,840 160.8 % 70,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 9,600 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุอืน 96,600 29,600 96,500 0 100 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 339,925.3 371,398.5 425,262 402,990 695,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 124,465.07 122,841.29 113,941.58 160,000 -12.5 % 140,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,394 5,352.37 2,456 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,310.41 5,595.03 4,936.98 12,000 -16.67 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,158 1,372 1,176 20,000 -50 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 42,645 46,390 46,390 70,000 -14.29 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 182,972.48 181,550.69 168,900.56 272,000 230,000

รวมงบดําเนินงาน 1,439,792.06 1,525,916.24 1,479,479.65 1,604,990 2,595,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 6 ตัว 0 0 4,800 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบฟองนําหุ้ม
หนัง จํานวน 20 ตัว 11,800 0 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ชุด 0 0 40,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน 0 38,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 
เป็นกล้องคอมแพค จํานวน 1 ตัว 0 0 6,990 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือกล้องวงจรปิด ระบบ IP 
CAMERA ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
จํานวน 19 จุด

0 0 200,000 0 0 % 0

จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 12,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้เย็น จํานวน 1 เครือง 0 9,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 2 เครือง 0 0 44,000 0 0 % 0

02.จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2 เครือง 0 0 15,800 0 0 % 0

03.จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 
เครือง 0 0 8,400 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 22,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 5,900

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 44,000 22,000 0 22,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 11,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 13,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,800 82,400 320,190 22,000 27,900

รวมงบลงทุน 78,800 82,400 320,190 22,000 27,900

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายการจ้างทีปรึกษา 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,000 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 0

รวมงานบริหารทัวไป 5,492,292.06 6,279,316.24 6,538,129.65 6,829,550 8,064,200

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 610,580 750,010 776,880 711,960 17.15 % 834,060

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 7,425 7,110 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 171,780 196,320 201,660 212,700 5.13 % 223,620

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 116,050 0 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 16,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 960,835 995,440 1,020,540 966,660 1,099,680

รวมงบบุคลากร 960,835 995,440 1,020,540 966,660 1,099,680

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 5,850 10,000 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,390 14,700 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 36,000 33,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 12,390 50,700 38,850 66,000 76,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 37,000 18,400 6,000 40,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทํา
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 321,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,100 4,275 3,909 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 45,100 343,675 9,909 80,000 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,918.5 59,968.5 29,922.5 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,517 9,766 9,927 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,900 30,000 28,700 30,000 16.67 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 41,335.5 99,734.5 68,549.5 75,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 98,825.5 494,109.5 117,308.5 221,000 246,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 22,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 5,900

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 22,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 0 0 27,900

รวมงบลงทุน 22,000 0 0 0 27,900

รวมงานบริหารงานคลัง 1,081,660.5 1,489,549.5 1,137,848.5 1,187,660 1,373,580

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 6,573,952.56 7,768,865.74 7,675,978.15 8,017,210 9,437,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 56,000 25 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 56,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัคร
ตํารวจชุมชนดูแลรักษาความปลอดภัย
นักท่องเทียว

40,600 50,000 45,200 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 52,200 62,000 59,800 24,000 25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 92,800 112,000 105,000 74,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 33,550 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 33,550 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 92,800 145,550 105,000 130,000 100,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 92,800 145,550 105,000 130,000 100,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 92,800 145,550 105,000 130,000 100,000

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 480,610.33 493,440 85.27 % 914,220

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 159,437 128,400 246,600 252,320 3.87 % 262,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 12,000 45,611 36,000 33.33 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,437 140,400 772,821.33 781,760 1,308,300

รวมงบบุคลากร 159,437 140,400 772,821.33 781,760 1,308,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 19,600 5,100 40,600 15,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,090 340 2,429 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 186,800 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 217,000 208,060 242,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)

0 0 0 0 100 % 274,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา) 0 0 0 0 100 % 152,880

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 208,490 222,440 251,089 283,000 462,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 9,510 8,074 18,000 0 % 18,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 592,417.7 788,335.04 764,859.7 796,860 -0.45 % 793,310

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0 0 91,797 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 592,417.7 797,845.04 864,730.7 924,860 851,310

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 25,000

รวมงบดําเนินงาน 800,907.7 1,020,285.04 1,115,819.7 1,217,860 1,348,590

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว 0 3,000 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํากิจกรรมสําหรับเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ตัว 0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว 0 17,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการปูยางประเภท NBR&SBR 
บนพืนคอนกรีตสนามเด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองมะขวิด

0 0 0 76,320 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) 0 16,000 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 10/9/2561  16:24:49 หน้า : 9/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครือง 0 0 0 4,460 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 36,700 0 85,780 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองมะขวิด 0 0 0 48,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองมะขวิด 0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 93,000 0

รวมงบลงทุน 0 36,700 0 178,780 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,752,000 1,731,000 1,632,000 1,586,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการรู้ภาษาอังกฤษเพือชีวิต
ทีดีในอาเซียน 0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุนครูผู้ช่วยผู้
ดูแลเด็ก 0 0 0 0 100 % 120,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 0 0 0 0 100 % 1,432,000

รวมเงินอุดหนุน 1,752,000 1,731,000 1,632,000 1,586,000 1,562,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,752,000 1,731,000 1,632,000 1,586,000 1,562,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,712,344.7 2,928,385.04 3,520,641.03 3,764,400 4,218,890

รวมแผนงานการศึกษา 2,712,344.7 2,928,385.04 3,520,641.03 3,764,400 4,218,890
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 385,980

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 422,730 469,920 398,840.57 466,940 7.08 % 500,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 9,405 49,500 36,268.29 39,000 2.56 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 432,135 519,420 435,108.86 505,940 967,980

รวมงบบุคลากร 432,135 519,420 435,108.86 505,940 967,980

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ประจําปี พ.ศ.2562

0 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,300 0 61,514 100,000 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 57,440 66,240 69,420 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 80,740 66,240 130,934 170,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 80,740 66,240 130,934 190,000 380,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 
12 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท

0 0 0 0 100 % 240,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 90,000 90,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 90,000 90,000 0 0 240,000

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 90,000 0 0 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 602,875 675,660 566,042.86 695,940 1,587,980

รวมแผนงานสาธารณสุข 602,875 675,660 566,042.86 695,940 1,587,980

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 20,000 20,000 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 20,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 20,000 0 20,000 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 20,000 0 20,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 441,786.13 539,467.61 570,360 707,300 11.45 % 788,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 17,040 -11.97 % 15,000

เงินประจําตําแหน่ง 38,500 40,016.67 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 142,225 176,230 183,480 190,500 7.81 % 205,380

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 1,770 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 624,281.13 755,714.28 795,840 956,840 1,050,660

รวมงบบุคลากร 624,281.13 755,714.28 795,840 956,840 1,050,660

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 27,000 18,000 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 27,000 18,000 0 120,000 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 277,128 302,904 353,357 390,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 500,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,885 2,980 5,448 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 48,540 105,401 55,011 150,000 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 335,553 411,285 413,816 570,000 830,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 23,258 145,646 99,741.45 30,000 400 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,690 29,450 19,400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 52,948 175,096 119,141.45 50,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 415,501 604,381 532,957.45 740,000 1,120,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 ตัว 0 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 เครือง 0 0 22,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 8,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,500 0 22,000 7,500 0

รวมงบลงทุน 8,500 0 22,000 7,500 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,048,282.13 1,360,095.28 1,350,797.45 1,704,340 2,170,660

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที 7 0 0 0 50,000 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 246,000 350,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 246,000 400,000 250,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายติดตังระบบไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายติดตังระบบประปาพร้อม
อุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) 0 0 0 0 100 % 120,000

ค่าถมดิน

01.โครงการถมลูกรังทําสถานทีออก
กําลังกาย หมู่ที 1 0 161,000 0 0 0 % 0

01.โครงการเสริมลานหินคลุกทําสถานที
ออกกําลังกาย หมู่ที 1 ต.ท่าคา 0 0 70,000 0 0 % 0

02.โครงการถมลูกรังเพือก่อสร้างทีทํา
การ อบต.ท่าคา หมู่ที 2 0 755,000 0 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าคา 0 0 0 482,000 -100 % 0

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าคา หมู่ที 2 0 0 5,500,000 5,500,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 
บริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าคา หมู่ที 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ
.สมุทรสงคราม

0 0 0 0 100 % 674,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 3 (ซอยร่มเย็น) 0 0 192,000 0 0 % 0

01.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก หมู่ที 3 (สายผู้ใหญ่สุชาติ คเชนทร) 0 292,000 0 0 0 % 0

01.โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. 
บริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที 3
ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

0 0 0 0 100 % 1,318,000

02.โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง ซอยบ้านนายวินัย  พันธเสน 
หมู่ที 5 (ช่วงที 2) หมู่ที 5 ต.ท่าคา อ
.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

0 0 0 0 100 % 203,000

02.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที 4 0 260,000 0 0 0 % 0

02.โครงการเสริมผิวถนนจราจรหินคลุก 
หมู่ที 5 (สายบ้านนางทองอยู่  สอนเทศ) 0 0 153,000 0 0 % 0

03. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง  หมู่ที 5 เชือมหมู่ที 3 ต.นาง
ตะเคียน

234,000 0 0 0 0 % 0

03.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 9 (สายบ้าน ส.อบต.สมบัติ
วิเวกวรรณ ต.ท่าคา เชือมหมู่ที 2 ต
.บางกระบือ

0 0 120,000 0 0 % 0

03.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 5 (สายศาลตา
ขุน)

0 209,000 0 0 0 % 0

03.โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้าน
นายสมยศ  นุตรดิษ (ช่วงที 2) หมู่ที 11 
ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

0 0 0 0 100 % 497,000
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04. โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปราโมทย์
(ช่วงที 2) หมู่ที 7 เชือมหมู่ที 10 ต.ท่า
คา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

0 0 0 0 100 % 495,000

04. โครงการปรับปรุงหอถังส่งนํา หมู่ที 
6 292,000 0 0 0 0 % 0

04.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก หมู่ที 6 (สายบ้านนายเกลียง อรุณ
ราช เชือมสายบ้านนายบุญปลูก อรุณ
ราช)

0 273,000 0 0 0 % 0

04.โครงการเสริมผิวถนนจราจรหินคลุก 
หมู่ที 3 (สายบ้านนางจรินทร์  แผนคู้)
เชือมหมู่ที 4 ต.ท่าคา

0 0 277,000 0 0 % 0

05. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก หมู่ที 8 เชือมหมู่ที 5 ต.บางกระบือ 280,000 0 0 0 0 % 0

05. โครงการงานก่อสร้างทางเท้าฟุต
บาท บริเวณรอบทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าคา หมู่ที 2 ต.ท่าคา อ.อัมพ
วา จ.สมุทรสงคราม

0 0 0 0 100 % 1,091,000

05.โครงการก่อสร้างลานจอดรถฝัง
ตะวันตกตลาดนําท่าคา หมู่ที 2 ต.ท่าคา 0 0 89,000 0 0 % 0

05.โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 
คสล. หมู่ที 7 0 46,000 0 0 0 % 0

06. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 9 เชือมหมู่ที 2 ต
.บางกระบือ

289,000 0 0 0 0 % 0

06.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 9 ต.ท่าคา เชือมหมู่ที 2 ต
.บางกระบือ

0 270,000 0 0 0 % 0

06.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 6 (สายบ้าน
นายเกลียง  อรุณราช เชือมสายบ้านนาย
บุญปลูก  อรุณราช) ต.ท่าคา

0 0 133,000 0 0 % 0

07.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก หมุ่ที 11 (สายศาลาหมู่ที 11 เชือม
สายคลองขุดเจ๊ก)

0 267,000 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 10/9/2561  16:24:49 หน้า : 17/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

07.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 8 (สายเรียบ
คลอง
ดาวโด่ง-ดาวดึงส์) ต.ท่าคา

0 0 364,000 0 0 % 0

08. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก หมู่ที 11 
(สายศาลาหมู่ที 11 เชือมคลองขุดเจ๊ก)

277,000 0 0 0 0 % 0

08.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 12 เชือมหมู่ที 2 0 269,000 0 0 0 % 0

08.โครงการขุดลอกคลอง คลองปลาย
คลองตรง หมู่ที 9 ต.ท่าคา 0 0 190,000 0 0 % 0

09. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 12 เชือมหมู่ที 2 278,200 0 0 0 0 % 0

09.โครงการก่อสร้างสะพานท่อ คสล. 
หมู่ที 7 (ซอยปราโมทย์) 0 212,500 0 0 0 % 0

09.โครงการขุดลอกคลอง คลองสวนทุ่ง 
หมู่ที 2,6,11 ต.ท่าคา 0 0 204,000 0 0 % 0

10.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 12
เชือมหมู่ที 4 ต.นางตะเคียน

85,800 0 0 0 0 % 0

10.โครงการขุดลอกคลอง คลองปลาย
คลองเก่า หมู่ที 7,11 ต.ท่าคา 0 0 21,000 0 0 % 0

10.โครงการขุดลอกคลอง คลองปลาย
คลองเก่า หมู่ที 7,6 ต.ท่าคา 0 0 85,000 0 0 % 0

12.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที 12 0 62,600 0 0 0 % 0

13.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระ
จายข่าวประจําหมู่บ้าน หมู่ที 1 0 10,000 0 0 0 % 0

14.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระ
จายข่าวประจําหมู่บ้าน หมู่ที 6 0 10,000 0 0 0 % 0

15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระ
จายข่าวประจําหมู่บ้าน หมู่ที 2 0 50,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างป้ายชือ กําแพงรัว 
ประตูรัว บริเวณรอบทีทําการองค์การ
บริหาร
ส่วนตําบลท่าคา

0 0 0 1,430,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายบอกชือซอย ทํา
ด้วยสแตนเลส 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที 
2, 5, 8 และหมู่ที 10 62,346 0 0 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายเพือจ้างออกแบบ จ้างควบคุม
งานให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 0 0 0 0 100 % 170,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,798,346 3,147,100 7,398,000 7,712,000 4,598,000

รวมงบลงทุน 1,798,346 3,147,100 7,644,000 8,112,000 4,848,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 880,984.46 1,111,904.52 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 104,325 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 880,984.46 1,216,229.52 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 880,984.46 1,216,229.52 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,679,330.46 4,363,329.52 7,644,000 8,112,000 4,848,000

วันทีพิมพ์ : 10/9/2561  16:24:49 หน้า : 19/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาสิง
แวดล้อมในพืนทีตําบล 29,700 69,360 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาสิง
แวดล้อมในพืนทีตําบลท่าคา 0 0 63,000 91,960 -100 % 0

โครงการพัฒนาสิงแวดล้อมในพืนที
ตําบลท่าคา 0 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 29,700 69,360 63,000 91,960 120,000

รวมงบดําเนินงาน 29,700 69,360 63,000 91,960 120,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 29,700 69,360 63,000 91,960 120,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,757,312.59 5,792,784.8 9,057,797.45 9,908,300 7,138,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประชาคม 14,121 16,238 5,300 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการเพิมศักยภาพของผู้นําชุมชน
ตําบลท่าคา

364,700 344,240 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 0 0 0 240,000 -100 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 0 0 95,087 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 378,821 360,478 5,300 405,087 270,000

รวมงบดําเนินงาน 378,821 360,478 5,300 405,087 270,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 40,000 40,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 120,000 120,000 120,000 120,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาเพือผู้สูงวัย สุขกาย 
สบายจิต ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

0 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 160,000 160,000 120,000 120,000 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 160,000 120,000 120,000 120,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 538,821 520,478 125,300 525,087 390,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 538,821 520,478 125,300 525,087 390,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกียวกับกีฬา 0 115,868 0 0 0 % 0
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดระดับหมู่บ้าน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 115,868 0 0 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 94,420 0 16,530 81.49 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 94,420 0 16,530 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 210,288 0 16,530 180,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือครุภัณฑ์กีฬา 0 31,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 31,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 31,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 241,288 0 16,530 180,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูประเพณีกวน
กระยาสารทวันสารทไทย ประจําปี 
2562

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 100,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 50,000 50,000 50,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 7,000 7,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 57,000 57,000 50,000 50,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 57,000 57,000 50,000 50,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 57,000 57,000 50,000 50,000 100,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 57,000 298,288 50,000 66,530 280,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม 0 15,200 14,200 18,000 0 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 15,200 14,200 18,000 18,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกําจัดแมลงดํา
หนาม 60,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งแม่นํา 0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันกําจัดกระรอกสวน 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันกําจัดแมลงดําหนาม
โดยใช้แตนเบียนหนอนบราคอน 12,000 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันกําจัดแมลงดําหนาม
มะพร้าวโดยใช้แตนเบียนอะซิโคเดส 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันกําจัดหนอนหัวดําโดย
ใช้แตนเบียนบราคอน 0 42,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 72,000 202,000 0 0 80,000

รวมงบดําเนินงาน 72,000 217,200 14,200 18,000 98,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือปัมพ่นยา 3 สูบ สําเร็จรูปพร้อมใช้ 
จํานวน 1 ชุด 0 0 20,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 20,000 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 72,000 217,200 34,200 18,000 98,000

รวมแผนงานการเกษตร 72,000 217,200 34,200 18,000 98,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 48,571 57,624 61,549 66,000 48.48 % 98,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 7,617,100 8,247,153 9.19 % 9,004,800

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 1,672,000 1,900,800 6.06 % 2,016,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 40,000 49,000 54,000 66,000 9.09 % 72,000

สํารองจ่าย 9,500 213,054 0 50,000 79.78 % 89,890
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000 100,000 130,000 115,000 -100 % 0

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบล (สปสช.) 0 0 0 0 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 150,370 154,000 162,300 167,580 0.25 % 168,000

รวมงบกลาง 348,441 573,678 9,696,949 10,612,533 11,548,690

รวมงบกลาง 348,441 573,678 9,696,949 10,612,533 11,548,690

รวมงบกลาง 348,441 573,678 9,696,949 10,612,533 11,548,690

รวมแผนงานงบกลาง 348,441 573,678 9,696,949 10,612,533 11,548,690

รวมทุกแผนงาน 14,775,546.85 18,940,889.58 30,831,908.49 33,758,000 34,800,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา

อําเภอ อัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,064,200 บาท
งบบุคลากร รวม 5,421,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จํานวน 1 คน
รองนายก อบต. จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่
นายก อบต. จํานวน 1 คน รองนายก อบต. จํานวน 2 คน
จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต.
จํานวน 1 คน รองนายก อบต. จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายก อบต. 
จํานวน 1 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี
1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 คน
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 22 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,504,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,718,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน อบต. และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน อบต.
เช่น ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง
นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง เงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ
ที ก.พ.รับรอง เป็นต้น จํานวน 6 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน อบต.
ทีควรได้รับตามทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 503,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,595,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทน
ผู้แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตังจาก อบต. ให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างของ อปท. เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ
ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
ของพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,578,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าปักเสา
พาดสายภายนอกสถานที ไฟฟ้าราชการเพือให้ได้ใช้บริการ
ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตังอุปกรณ์เพิมเติม ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าปรับใช้
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบียประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําสือ
สิงพิมพ์และค่าบริการต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่ารับรองสําหรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน
หรือนิเทศน์งาน หรือทัศนศึกษา หรือมาดําเนินการอืนใดทีเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. ตลอดจนค่าอาหารว่างและเครืองดืมในการ
ประชุมสภา อบต. ฯลฯ โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของ
รายได้จริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว จํานวน 20,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
2. ค่าของขวัญในการจัดงานต่างๆ ทีมีความจําเป็น และมีความ
เหมาะสม เช่น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา สําหรับพิธีการเนืองในวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและ
โอกาสทีจําเป็นและมีความสําคัญและค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ จํานวน 10,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
เป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/ 
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 9 ลําดับที 1
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตังของ อบต.ท่าคา
ตามทีกฎหมายกําหนด หรือสําหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรม สัมมนา
ทางการเมือง เพือให้ความรู้ความเข้าใจการเมือง การปกครอง
แก่ชุมชนในเรืองประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ การเลือกตังทุกระดับ
ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียน
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 8 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 66
ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน รวมทังจ่ายเพือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 695,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้
ในสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด
ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือ
สิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า
โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของ
ทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วนํา จานรอง กระจกเงา นําดืม ฯลฯ
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร 
รวมถึงค่าใช้จ่าย ทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์
หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อม
สินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันเครือง ฯลฯ เพือใช้
ในงานและภารกิจของ อบต.ท่าคา ค่านํามันเชือเพลิงและ
หล่อลืนรถยนต์ทีอยู่ในความดูแลของ อบต. เครืองจักรกล
ทีขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. หรือหน่วยงานอืนของรัฐ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชําและ
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุซึงโดยสภาพ
เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง
เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรี ปรินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับ
เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม
หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น หัวฉีดดับเพลิง
สายดับเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วันทีพิมพ์ : 10/9/2561  16:25:13 หน้า : 5/31



วัสดุอืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะ
วัสดุประเภทรายจ่าย เช่น ถังขยะ ทีตังถังขยะ
มิเตอร์ ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและสถานทีทีอยู่
ในความดูแลของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงาน และสถานที
ทีอยู่ในความดูแลของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์
โทรเลข ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ
หรือโทรสาร ค่าเทเลซี ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร
ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต
และค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้รับบริการ
และค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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งบลงทุน รวม 27,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
2.1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2.2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Grahics Processing Unit ทีสามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB sinv
2.3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast
Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน
1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 18 ลําดับที 2
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน
1 เครือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 18 ลําดับที 3
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายการจ้างทีปรึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรีกษาซึงไม่เกียวกับครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึงครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง 
เช่น ค่าจ้างบริการจัดระบบต่างๆ ค่าจ้างออกแบบและ
สํารวจประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารงานคลัง รวม 1,373,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,099,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,099,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 834,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
ทีควรได้รับตามทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 223,620 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 246,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทน
ผู้แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตังจาก อบต. ให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างของ อปท. เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ
ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
ของพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น
ค่าลงทะเบียนในการอบรม สัมมนาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในเดินทางไปราชการสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา เช่น ค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/ 
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 9 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้
ในสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด
ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือ
สิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วนํา จานรอง กระจกเงา นําดืม ฯลฯ
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร 
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรี ปรินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับ
เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม
หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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งบลงทุน รวม 27,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
2.1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2.2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Grahics Processing Unit ทีสามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB sinv
2.3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast
Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน
1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 18 ลําดับที 2
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เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน
1 เครือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 18 ลําดับที 3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการหรือชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป
เพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตังจุดบริการ
ประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ
ทางนํา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 56
ลําดับที 3-4

วันทีพิมพ์ : 10/9/2561  16:25:13 หน้า : 11/31



แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,218,890 บาท
งบบุคลากร รวม 1,308,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,308,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 914,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ จํานวน 385,940.-บาท และตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 528,240.-บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
ทีควรได้รับตามทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก
ทีควรได้รับตามทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 262,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 
112,800.-บาท และตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน
149,280.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป จํานวน 24,000.-บาท และตังจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน 24,000.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 1,348,590 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทน
ผู้แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตังจาก อบต. ให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างของ อปท. เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ
ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
ของพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 462,280 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น
ค่าลงทะเบียนในการอบรม สัมมนาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/ 
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 9 ลําดับที 1
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)

จํานวน 274,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางทางจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1981
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551 (ฉบับที 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 60
ลําดับที 2
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา) จํานวน 152,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางทางจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1981
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551 (ฉบับที 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 7 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 851,310 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้
ในสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด
ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะ
คงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ทีนอน ผ้าห่ม
ถาดหลุมสแตนเลส ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงทนสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะ
คงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 793,310 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองมะขวิด โรงเรียนวัดมณีสรรค์ และโรงเรียน
วัดเทพประสิทธิคณาวาส ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรี ปรินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับ
เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม
หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการศึกษา เช่น หุ่นแบบจําลอง
ภูมิประเทศ สือการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุ่น
เบาะมวยปลํา เบาะยูโด ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม
หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองมะขวิด รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ
หรือโทรสาร ค่าเทเลซี ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร
ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต
และค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้รับบริการ
และค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,562,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,562,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการรู้ภาษาอังกฤษเพือชีวิตทีดีในอาเซียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรู้ภาษาอังกฤษเพือชีวิตทีดีในอาเซียน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางทางจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1981
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551 (ฉบับที 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 75 ลําดับที 6
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางทางจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1981
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551 (ฉบับที 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 74
ลําดับที 1
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อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ
คณาวาส จํานวน 1,284,000.-บาท และโรงเรียน
วัดมณีสรรค์ จํานวน 148,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางทางจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1981
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551 (ฉบับที 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 76
ลําดับที 10

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,587,980 บาท
งบบุคลากร รวม 967,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 967,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 385,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
ทีควรได้รับตามทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไป
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทน
ผู้แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตังจาก อบต. ให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างของ อปท. เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ
ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมว
เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
เป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/ 
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 9 ลําดับที 1
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ประจําปี พ.ศ.2562

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ค่าป้ายรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที
5 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 8 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์
ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือรวมถึงค่าใช้จ่าย
ทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง
เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถุงยางอนามัย ยาพ่นยุง ทรายเคมีฟอส
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 12 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท

จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน
12 หมู่บ้านๆ ละ 20,000.-บาท ดังนี (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1. อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 1
บ้านคลองมะขวิด จํานวน 20,000 บาท ดังนี
1.1 โครงการ 3 P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย
1.2 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา
1.3 โครงการตรวจเต้าเข้าใจโรคมะเร็ง ตําบลท่าคา
2. อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 2
บ้านคลองศาลา จํานวน 20,000 บาท ดังนี
1.1 โครงการ 3 P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย
1.2 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา
1.3 โครงการตรวจเต้าเข้าใจโรคมะเร็ง ตําบลท่าคา
3. อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 3
บ้านคลองบ้านใต้ จํานวน 20,000 บาท ดังนี
1.1 โครงการ 3 P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย
1.2 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา
1.3 โครงการตรวจเต้าเข้าใจโรคมะเร็ง ตําบลท่าคา
4. อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 4
บ้านคลองวัดมณีสรรค์ จํานวน 20,000 บาท ดังนี
1.1 โครงการ 3 P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย
1.2 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา
1.3 โครงการตรวจเต้าเข้าใจโรคมะเร็ง ตําบลท่าคา
5. อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 5
บ้านคลองท่าคา จํานวน 20,000 บาท ดังนี
1.1 โครงการ 3 P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย
1.2 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา
1.3 โครงการตรวจเต้าเข้าใจโรคมะเร็ง ตําบลท่าคา
6. อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 6
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บ้านคลองบ้านผู้ใหญ่ป๋อ จํานวน 20,000 บาท ดังนี
1.1 โครงการ 3 P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย
1.2 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา
1.3 โครงการตรวจเต้าเข้าใจโรคมะเร็ง ตําบลท่าคา
7. อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 7
บ้านคลองพลับ จํานวน 20,000 บาท ดังนี
1.1 โครงการ 3 P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย
1.2 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา
1.3 โครงการตรวจเต้าเข้าใจโรคมะเร็ง ตําบลท่าคา
8. อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 8
บ้านคลองตรง จํานวน 20,000 บาท ดังนี
1.1 โครงการ 3 P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย
1.2 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา
1.3 โครงการตรวจเต้าเข้าใจโรคมะเร็ง ตําบลท่าคา
9. อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 9
บ้านปลายคลองตรง จํานวน 20,000 บาท ดังนี
1.1 โครงการ 3 P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย
1.2 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา
1.3 โครงการตรวจเต้าเข้าใจโรคมะเร็ง ตําบลท่าคา
10. อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 10
บ้านคลองบางกึง จํานวน 20,000 บาท ดังนี
1.1 โครงการ 3 P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย
1.2 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา
1.3 โครงการตรวจเต้าเข้าใจโรคมะเร็ง ตําบลท่าคา
11. อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 11
บ้านคลองสวนทุ่ง จํานวน 20,000 บาท ดังนี
1.1 โครงการ 3 P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย
1.2 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา
1.3 โครงการตรวจเต้าเข้าใจโรคมะเร็ง ตําบลท่าคา
12. อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 12
บ้านคลองขุดเจ๊ก จํานวน 20,000 บาท ดังนี
1.1 โครงการ 3 P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย
1.2 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา
1.3 โครงการตรวจเต้าเข้าใจโรคมะเร็ง ตําบลท่าคา
- เป็นไปตามรเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 11-17 ลําดับที 1-36

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,170,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,050,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,050,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 788,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
ทีควรได้รับตามทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 205,380 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 1,120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทน
ผู้แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตังจาก อบต. ให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ อปท. เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ
ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าซักฟอก ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าทีกําจัดขยะมูลฝอย
ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปราฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา เช่น
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/ 
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 9 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน รวมทังจ่าย
เพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย
ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ขวาน เลือย ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น
ยางมะตอย และวัสดุอืนทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรี ปรินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับ
เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,848,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,848,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม บํารุงรักษาซ่อมแซม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทังรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมค่า
ครุภัณฑ์ เช่น ค่าติดตัง ค่าภาษี เป็นต้น เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,598,000 บาท
ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายติดตังระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
สําหรับอาคารสํานักงาน อบต.หลังใหม่ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือ
สถานทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายติดตังระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบประปาพร้อมอุปกรณ์
สําหรับอาคารสํานักงาน อบต.หลังใหม่ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าชดเชยผลอาสิน
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ บริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าคา หมู่ที 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จํานวน 674,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ บริเวณทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา หมู่ที 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.50 เมตร
จํานวน 2 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา
เลขที 1/2562 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 10 ลําดับที 1

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
01.โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที 3
ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จํานวน 1,318,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที 3
ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 9.00 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานสะพาน
สําหรับ อปท. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 4 ลําดับที 4
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02.โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยบ้านนายวินัย  พันธเสน 
หมู่ที 5 (ช่วงที 2) หมู่ที 5 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จํานวน 203,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง ซอยบ้านนายวินัย  พันธเสน (ช่วงที 2) หมู่ที 5 ต.ท่าคา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 75.00 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ
คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จํานวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคาเลขที 2/2562
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 4 ลําดับที 5

03.โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้าน
นายสมยศ  นุตรดิษ (ช่วงที 2) หมู่ที 11 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จํานวน 497,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายสมยศ  นุตรดิษ (ช่วงที 2) 
หมู่ที 11 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ระยะทางยาว 204.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพืนทีดําเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคาเลขที 3/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 4 ลําดับที 7

04. โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
ปราโมทย์
(ช่วงที 2) หมู่ที 7 เชือมหมู่ที 10 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จํานวน 495,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปราโมทย์ (ช่วงที 2) หมู่ที 7 เชือม
หมู่ที 10 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทางยาว 240.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพืนทีดําเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร
พร้อมงานก่อสร้างกําแพงกันดินเชิงลาดคอสะพาน จํานวน
1 สะพาน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคาเลขที 
4/2562 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 4 ลําดับที 6
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05. โครงการงานก่อสร้างทางเท้าฟุตบาท บริเวณรอบทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าคา หมู่ที 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จํานวน 1,091,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าฟุตบาท ความยาวรวม 205.00 เมตร
พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ยาว 217.00 เมตร บริเวณรอบทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าคา หมู่ที 2 รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขที
5/2562 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 45,770.-บาท และ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1,045,230.-บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 5 ลําดับที 8

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายเพือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพือให้ได้ซึงสิงก่อสร้าง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาสิงแวดล้อมในพืนทีตําบลท่าคา จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาสิงแวดล้อม
ในพืนทีตําบลท่าคา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่านําดืม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 59 ลําดับที 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประชาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
หรือประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลหรือในกิจกรรม
อืนๆ เช่น เพือจัดทําแผนแม่บทชุมชน เพือสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในระดับท้องถินหรือพืนที ฯลฯ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 0357
ลงวันที 19 มกราคม 2561 เรืองแนวทางการดําเนินการ
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 67
ลําดับที 1
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเพิมศักยภาพของผู้นําชุมชนตําบล
ท่าคา

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของผู้นําชุมชน เพือเพิมประสิทธิภาพในด้านการสนับสนุน
การท่องเทียว การเกษตร สิงแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ค่าป้ายโครงการ ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
นําดืม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 67 ลําดับที 2
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับดําเนินโครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 73 ลําดับที 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการพัฒนาเพือผู้สูงวัย สุขกาย สบายจิต ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
เพือผู้สูงวัย สุขกาย สบายจิต ของชมรมผู้สูงอายุตําบล
ท่าคา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 77 ลําดับที 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้าน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิดและปิดโครงการ ค่าประกาศนียบัตร
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 54 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาสําหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน
เช่น ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของรางวัล ค่าเช่าเต๊นท์
ค่าเช่าสถานที และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 62 ลําดับที 1
โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูประเพณีกวนกระยาสารทวันสารทไทย ประจําปี 
2562

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟืนฟู
ประเพณีกวนกระยาสารทวันสารทไทย ประจําปี 2562
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเกียรติบัตร
ค่าอาหารว่างและนําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 62 ลําดับที 5

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 98,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่าคา
จํานวน 15 คนๆ ละ 100.-บาท จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร

วันทีพิมพ์ : 10/9/2561  16:25:13 หน้า : 30/31



ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการ
ดําเนินโครงการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้าที 6 ลําดับที 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,548,690 บาท
งบกลาง รวม 11,548,690 บาท
งบกลาง รวม 11,548,690 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 98,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 90,000.-บาท
และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 8,000.-บาท
ปรากฎในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,004,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.ท่าคา
ตังไว้ตามจํานวนผู้มีสิทธิได้รับเบียยังชีพ จํานวน
12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,016,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้พิการในเขต อบต.ท่าคา
จํานวน 210 คน ๆ ละ 800.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปราฏในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต อบต.ท่าคา
จํานวน 12 คนๆ ละ 500.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 89,890 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัย
เกิดขึนหรือจําเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล (สปสช.) จํานวน 100,000 บาท
เพือสมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 168,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบล (สปสช.)

100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 98,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,004,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

168,000

สํารองจ่าย 89,890

เบียยังชีพคนพิการ 2,016,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 500,000 262,080

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 40,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 788,280 385,980 914,220

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 205,380

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบล (สปสช.)

100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 98,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,004,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

168,000

สํารองจ่าย 89,890

เบียยังชีพคนพิการ 2,016,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 503,760 1,265,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 99,000 114,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 15,000 103,000

เงินเดือนพนักงาน 2,552,880 4,641,360

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 223,620 429,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าเบียประชุม 18,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000 20,000 5,000 70,000

ค่าเช่าบ้าน 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 500,000 25,000 15,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประชาคม 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการเพิม
ศักยภาพของผู้นํา
ชุมชนตําบลท่าคา

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 25,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
โครงการกิจกรรมวันผู้
สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 210,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 25,000

ค่าเบียประชุม 18,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 245,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000 88,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 740,000 1,280,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประชาคม 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการเพิม
ศักยภาพของผู้นํา
ชุมชนตําบลท่าคา

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 88,000 163,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 600,000 600,000

โครงการกิจกรรมวันผู้
สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด
ระดับหมู่บ้าน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

150,000

โครงการพัฒนาสิงแวด
ล้อมในพืนทีตําบลท่า
คา

120,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน ศพ
ด.)

274,400

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
ศึกษา)

152,880

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ประจําปี 
พ.ศ.2562

120,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

80,000

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟู
ประเพณีกวน
กระยาสารทวันสารท
ไทย ประจําปี 2562

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด
ระดับหมู่บ้าน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

150,000

โครงการพัฒนาสิงแวด
ล้อมในพืนทีตําบลท่า
คา

120,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน ศพ
ด.)

274,400

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
ศึกษา)

152,880

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ประจําปี 
พ.ศ.2562

120,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

80,000

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟู
ประเพณีกวน
กระยาสารทวันสารท
ไทย ประจําปี 2562

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 500,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 130,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 105,000 135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 793,310

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000

วัสดุอืน

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองสํารองไฟฟ้า

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 250,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าชดเชยผลอาสิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 220,000 220,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 48,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 793,310

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 110,000 120,000

วัสดุอืน 200,000 200,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 60,000 70,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 140,000 155,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 44,000 44,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 11,800 11,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 250,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าชดเชยผลอาสิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K) 120,000

ค่าติดตังระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายติดตังระบบ
ประปาพร้อมอุปกรณ์ 15,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01.โครงการงานก่อ
สร้างสะพาน คสล. 
บริเวณซอยร่มเย็น หมู่
ที 3
ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ
.สมุทรสงคราม

1,318,000

02.โครงการงานก่อ
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง ซอยบ้านนาย
วินัย  พันธเสน 
หมู่ที 5 (ช่วงที 2) หมู่
ที 5 ต.ท่าคา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม

203,000

03.โครงการงานก่อ
สร้างถนนผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้าน
นายสมยศ  นุตรดิษ 
(ช่วงที 2) หมู่ที 11 ต
.ท่าคา อ.อัมพวา จ
.สมุทรสงคราม

497,000

04. โครงการงานก่อ
สร้างถนนผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยปราโมทย์
(ช่วงที 2) หมู่ที 7 
เชือมหมู่ที 10 ต.ท่าคา 
อ.อัมพวา จ
.สมุทรสงคราม

495,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K) 120,000

ค่าติดตังระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายติดตังระบบ
ประปาพร้อมอุปกรณ์ 15,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01.โครงการงานก่อ
สร้างสะพาน คสล. 
บริเวณซอยร่มเย็น หมู่
ที 3
ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ
.สมุทรสงคราม

1,318,000

02.โครงการงานก่อ
สร้างถนนผิวจราจร
ลูกรัง ซอยบ้านนาย
วินัย  พันธเสน 
หมู่ที 5 (ช่วงที 2) หมู่
ที 5 ต.ท่าคา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม

203,000

03.โครงการงานก่อ
สร้างถนนผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้าน
นายสมยศ  นุตรดิษ 
(ช่วงที 2) หมู่ที 11 ต
.ท่าคา อ.อัมพวา จ
.สมุทรสงคราม

497,000

04. โครงการงานก่อ
สร้างถนนผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยปราโมทย์
(ช่วงที 2) หมู่ที 7 
เชือมหมู่ที 10 ต.ท่าคา 
อ.อัมพวา จ
.สมุทรสงคราม

495,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

05. โครงการงานก่อ
สร้างทางเท้าฟุตบาท 
บริเวณรอบทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าคา หมู่ที 2 ต
.ท่าคา อ.อัมพวา จ
.สมุทรสงคราม

1,091,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายเพือจ้างออก
แบบ จ้างควบคุมงาน
ให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล

170,000

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายติดตังระบบ
ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 15,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงจอดรถ 
บริเวณทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าคา หมู่ที 2 ต
.ท่าคา อ.อัมพวา จ
.สมุทรสงคราม

674,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ค่าใช้จ่ายการจ้างที
ปรึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

05. โครงการงานก่อ
สร้างทางเท้าฟุตบาท 
บริเวณรอบทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าคา หมู่ที 2 ต
.ท่าคา อ.อัมพวา จ
.สมุทรสงคราม

1,091,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายเพือจ้างออก
แบบ จ้างควบคุมงาน
ให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล

170,000

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายติดตังระบบ
ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 15,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงจอดรถ 
บริเวณทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าคา หมู่ที 2 ต
.ท่าคา อ.อัมพวา จ
.สมุทรสงคราม

674,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ค่าใช้จ่ายการจ้างที
ปรึกษา 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุขให้กับกรรมการหมู่
บ้าน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 จํานวน 12 
หมู่บ้านๆ ละ 20,000 
บาท

240,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการพัฒนาเพือผู้
สูงวัย สุขกาย สบายจิต 
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการรู้
ภาษาอังกฤษเพือชีวิตที
ดีในอาเซียน

10,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนครูผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็ก

120,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,432,000

รวม 11,548,690 98,000 280,000 390,000 7,138,660 1,587,980 4,218,890 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุขให้กับกรรมการหมู่
บ้าน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 จํานวน 12 
หมู่บ้านๆ ละ 20,000 
บาท

240,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการพัฒนาเพือผู้
สูงวัย สุขกาย สบายจิต 
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการรู้
ภาษาอังกฤษเพือชีวิตที
ดีในอาเซียน

10,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนครูผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็ก

120,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,432,000

รวม 9,437,780 34,800,000
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