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หมู่  2  ตําบลสามเงา  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล สามเงา
  เขต/อําเภอ สามเงา  จังหวัดตาก  63130

พื้นที่ 239.26 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,525 คน

ชาย 1,246 คน

หญิง 1,279 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงาอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 42,213,539.81 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 24,460,288.70 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,748,892.65 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 421,500.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 17,783,866.42 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,318,078.55 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 2,425.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 253,809.86 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 14,600.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 7,026,102.61 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,168,850.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 925,505.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 14,718,415.38 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,619,802.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,121,915.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,604,007.51 บาท

งบลงทุน จํานวน 88,500.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,284,190.87 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 925,505.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 304,110.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,578,963.19 1,650,919.00 1,005,750.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,785.80 2,514.00 3,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 269,371.10 235,541.00 270,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 25,700.00 8,500.00 550.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,877,820.09 1,897,474.00 1,279,900.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 11,361,217.73 11,722,080.00 12,027,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,361,217.73 11,722,080.00 12,027,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,737,317.00 10,380,446.00 11,440,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,737,317.00 10,380,446.00 11,440,000.00

รวม 23,976,354.82 24,000,000.00 24,746,900.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 4,333,533.00 5,433,969.00 5,864,670.00

งบบุคลากร 7,618,868.00 9,366,250.00 9,849,310.00

งบดําเนินงาน 3,420,745.39 6,300,681.00 5,586,600.00

งบลงทุน 419,580.00 416,100.00 485,320.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 100,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 2,698,791.66 2,383,000.00 2,961,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 18,491,518.05 24,000,000.00 24,746,900.00

รวม 18,491,518.05 24,000,000.00 24,746,900.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,162,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,990,800

แผนงานสาธารณสุข 982,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,232,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,135,390

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 5,864,670

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,746,900



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,944,040 0 4,944,040

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 0 1,447,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,496,120 0 3,496,120

งบดําเนินงาน 1,696,000 450,000 2,146,000

    ค่าตอบแทน 168,000 110,000 278,000

    ค่าใช้สอย 960,000 180,000 1,140,000

    ค่าวัสดุ 370,000 160,000 530,000

    ค่าสาธารณูปโภค 198,000 0 198,000

งบลงทุน 0 22,000 22,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 22,000 22,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

                                             รวม 6,690,040 472,000 7,162,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 10,000 50,000 60,000

    ค่าใช้สอย 10,000 30,000 40,000

    ค่าวัสดุ 0 20,000 20,000

                                             รวม 10,000 50,000 60,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,718,400 0 1,718,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,718,400 0 1,718,400

งบดําเนินงาน 403,000 1,947,600 2,350,600

    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 365,000 559,200 924,200

    ค่าวัสดุ 33,000 1,278,400 1,311,400

    ค่าสาธารณูปโภค 0 110,000 110,000

งบลงทุน 0 90,800 90,800

    ค่าครุภัณฑ์ 0 70,800 70,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,831,000 2,831,000

    เงินอุดหนุน 0 2,831,000 2,831,000

                                             รวม 2,121,400 4,869,400 6,990,800

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 662,000 662,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 662,000 662,000

งบดําเนินงาน 320,000 320,000

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 260,000 260,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

                                             รวม 982,000 982,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 1,172,000 1,172,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,172,000 1,172,000

งบดําเนินงาน 60,000 60,000

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

                                             รวม 1,232,000 1,232,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,352,870 0 1,352,870

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,352,870 0 1,352,870

งบดําเนินงาน 410,000 0 410,000

    ค่าตอบแทน 40,000 0 40,000

    ค่าใช้สอย 200,000 0 200,000

    ค่าวัสดุ 170,000 0 170,000

งบลงทุน 89,600 282,920 372,520

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 89,600 282,920 372,520

                                             รวม 1,852,470 282,920 2,135,390

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000

    เงินอุดหนุน 60,000 60,000

                                             รวม 60,000 60,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 60,000 160,000 220,000

    ค่าใช้สอย 60,000 160,000 220,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

                                             รวม 60,000 180,000 240,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,864,670 5,864,670

    งบกลาง 5,864,670 5,864,670

                                             รวม 5,864,670 5,864,670



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,162,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,990,800

แผนงานสาธารณสุข 982,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,232,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,135,390

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 5,864,670

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,746,900

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

 มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 24,746,900 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
24,746,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก



ข้อ 7. ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

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

(...............................................)

ตําแหน่ง ...............................................

อนุมัติ

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

(...............................................)

ตําแหน่ง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

อําเภอ สามเงา  จังหวัดตาก
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 997,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 1,599,440.54 1,543,869.19 1,599,440.00 -99.81 % 3,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 45,638.00 29,344.00 46,303.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 0.00 5,176.00 5,750.00 5,176.00 11.09 % 5,750.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 1,650,254.54 1,578,963.19 1,650,919.00 1,005,750.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 814.80 1,396.80 814.00 71.99 % 1,400.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 69.00 0.00 100.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 280.00 540.00 280.00 214.29 % 880.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง 0.00 0.00 1,220.00 1,420.00 -14.08 % 1,220.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 1,420.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 2,514.80 3,785.80 2,514.00 3,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 235,541.63 269,371.10 235,541.00 14.63 % 270,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 235,541.63 269,371.10 235,541.00 270,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 5,500.00 25,200.00 5,500.00 -100.00 % 0.00

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:48:05 หน้า : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 300.00 500.00 3,000.00 -81.67 % 550.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 8,500.00 25,700.00 8,500.00 550.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 367,705.03 295,911.46 367,705.00 -18.41 % 300,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 7,437,890.22 7,619,483.68 7,809,038.00 2.45 % 8,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,001,214.05 1,069,693.60 1,001,214.00 14.86 % 1,150,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 28,732.92 30,106.09 28,732.00 11.37 % 32,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 529,863.15 0.00 529,863.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,276,907.89 2,037,627.01 1,500,000.00 46.67 % 2,200,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 53,977.05 23,607.69 53,977.00 -53.68 % 25,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 16,551.95 15,905.20 16,551.00 20.84 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 346,200.00 268,883.00 415,000.00 -27.71 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 11,059,042.26 11,361,217.73 11,722,080.00 12,027,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 10,380,446.00 10,737,317.00 10,380,446.00 10.21 % 11,440,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 10,380,446.00 10,737,317.00 10,380,446.00 11,440,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 23,336,299.23 23,976,354.82 24,000,000.00 24,746,900.00

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:48:05 หน้า : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 24,746,900   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,005,750 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 997,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 3,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 5,750 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 880 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,220 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 270,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 270,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 550 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 550 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,027,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 300,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,150,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 32,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 25,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 300,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,440,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,440,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:48:55 หน้า : 1/1



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0 763,200 745,548 763,200 0 % 763,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 1,447,920 1,430,268 1,447,920 1,447,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,018,320 1,095,980 1,215,600 84.15 % 2,238,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 126,000 126,000 126,000 33.33 % 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 201,660 209,040 216,450 3.49 % 224,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 458,920 517,840 558,960 29.45 % 723,560

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 54,260 75,990 90,420 -35.85 % 58,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,943,160 2,108,850 2,291,430 3,496,120

รวมงบบุคลากร 0 3,391,080 3,539,118 3,739,350 4,944,040

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:49:32 หน้า : 1/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 33,300 50,000 100 % 100,000

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

ค่าเช่าบ้าน 0 36,000 41,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,000 5,100 15,000 6.67 % 16,000

รวมค่าตอบแทน 0 41,000 79,400 117,000 168,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 61,204 204,785 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 216,000 112.96 % 460,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 33,400 23,640 30,000 16.67 % 35,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 126,084 57,696 100,000 0 % 100,000

2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 288,750 -13.42 % 250,000

3)โครงการส่งเสริมการหารายได้
ระหว่างปิดภาคเรียนของนักเรียน นัก
ศึกษา

0 0 0 0 100 % 15,000

4)โครงการส่งเสริมการหารายได้
ระหว่างปิดภาคเรียนของนักเรียน  นัก
ศึกษา

0 22,000 0 0 0 % 0

4)โครงการส่งเสริมการหารายได้
ระหว่างปิดภาคเรียนของนักเรียน นัก
ศึกษา

0 0 10,400 15,000 -100 % 0

5)ค่าใช้จ่ายในโครงการลดขั้นตอนการ
บริการประชาชน 0 420 420 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:49:32 หน้า : 2/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

6) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและให้
ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้
นําชุมชน

0 0 0 160,000 -100 % 0

8)โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 37,940 0 0 % 0

-โครงการการดําเนินงานในการพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานในการพระราชพิธี
บรมราชภิเษกและดําเนินการอื่นที่เกี่ยว
ข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 55,382.88 52,220 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 298,490.88 387,101 1,059,750 960,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 4,840 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 62,156.25 18,605 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 18,000 11.11 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 46,900 500 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 123,857.2 148,941.22 200,000 0 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 15,750 15,350 2,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 11,995.9 15,899.14 20,000 50 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,975.57 47,355 70,000 -85.71 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 44,000 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 326,474.92 290,650.36 400,000 370,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 95,085.53 78,521.17 130,000 0 % 130,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 6,640 9,210 12,000 0 % 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 1,628.54 250.38 15,000 -60 % 6,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:49:32 หน้า : 3/25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 2,127 902 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 35,952 35,952 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 141,433.07 124,835.55 207,000 198,000

รวมงบดําเนินงาน 0 807,398.87 881,986.91 1,783,750 1,696,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 12,000 0 0 0 % 0

1)ถังนํ้า 0 0 0 9,200 -100 % 0

2) เก้าอี้นวมโครงเหล็ก 0 29,500 0 0 0 % 0

2)เครื่องปัมนํ้าอัตโนมัติ 0 0 0 13,000 -100 % 0

3)เก้าอี้พลาสติก 0 0 0 64,000 -100 % 0

4) โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1) เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 47,500 -100 % 0

2)เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 0 0 0 10,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิด
เลเซอร์ 0 17,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 58,500 0 152,900 0

รวมงบลงทุน 0 58,500 0 152,900 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 10,000 10,000 0 0 % 0

1)เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 10,000 200 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 30,000 30,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณ
ประโยชน์ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000 40,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000 40,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไป 0 4,296,978.87 4,461,104.91 5,716,000 6,690,040

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)โครงการทบทวนการจัดทําแผน
พัฒนาตําบลสี่ปี 0 0 360 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 360 10,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 360 10,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 360 10,000 0

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 740,178.58 848,820 925,560 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 167,760 174,360 183,120 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 949,938.58 1,065,180 1,150,680 0

รวมงบบุคลากร 0 949,938.58 1,065,180 1,150,680 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 50,000 100 % 100,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,000 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 44,380 69,124 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 44,380 69,124 80,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 57,070 31,208 60,000 16.67 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 6,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 16,995 49,503 70,000 28.57 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 0 74,065 80,711 136,000 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0 118,445 149,835 276,000 450,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) โต๊ะทํางาน 0 6,400 0 0 0 % 0

1)จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 7,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 1 
เครื่อง 0 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,400 0 7,800 22,000

รวมงบลงทุน 0 6,400 0 7,800 22,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 1,074,783.58 1,215,015 1,434,480 472,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0 5,371,762.45 5,676,479.91 7,160,480 7,162,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)โครงการอบรมเพื่อการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 59,620 0 10,000 0 % 10,000

1)โครงการอบรมและทบทวนอาสา
สมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 0 0 63,342 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 59,620 63,342 10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 59,620 63,342 60,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 59,620 63,342 60,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
และช่วงเทศกาลสงกรานต์

0 0 9,400 0 0 % 0

1)ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
และช่วงเทศกาลสงกรานต์   0 31,340 0 0 0 % 0

1)โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

2)โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

0 0 0 10,000 0 % 10,000

2)โครงการส่งเสริมการป้องกันภัยทาง
ถนน 0 0 0 10,000 -100 % 0

3)โครงการส่งเสริมการป้องกันภัยทาง
ถนน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 31,340 9,400 30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 3,000 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 0 9,900 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 12,900 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 44,240 9,400 50,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกระจกโค้ง
จราจรประจําจุดเสี่ยงในตําบลสามเงา 0 49,500 0 0 0 % 0

1)แผงกันจราจร  แบบมีล้อ 0 0 0 4,000 -100 % 0

2)แผงกันจราจร แบบมีตะขอ 0 0 0 12,000 -100 % 0

3)ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 0 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 49,500 0 28,000 0

รวมงบลงทุน 0 49,500 0 28,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 93,740 9,400 78,000 50,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 153,360 72,742 138,000 60,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 285,360 70,904.33 446,360 89.02 % 843,720

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 5,716.67 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 115,000 143,520 407.02 % 727,680

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 17,850 15,900 296.23 % 63,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 327,360 209,471 647,780 1,718,400

รวมงบบุคลากร 0 327,360 209,471 647,780 1,718,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 203,548 94,333 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 233,000 7.3 % 250,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
    

0 21,414 0 0 0 % 0

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 46,012 65,000 23.08 % 80,000

(2)  โครงการวันเด็กแห่งชาติประจําปี
งบประมาณ 2560 0 14,200 0 0 0 % 0

(2) โครงการวันเด็กแห่งชาติประจําปีงบ
ประมาณ 2561 0 0 19,420 0 0 % 0

(2) โครงการวันเด็กแห่งชาติประจําปีงบ
ประมาณ 2562 0 0 0 40,000 -100 % 0

3) โครงการอบรมป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 7,800 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 239,162 167,565 353,000 365,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 26,120 29,540 35,000 -28.57 % 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 1,300 0 5,000 -40 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 27,420 29,540 40,000 33,000

รวมงบดําเนินงาน 0 266,582 197,105 398,000 403,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เก้าอี้พนักพิง 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 22,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 22,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 593,942 406,576 1,067,780 2,121,400

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 246,360 256,320 269,400 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 42,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 438,000 536,760 564,000 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 24,000 34,000 36,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 708,360 827,080 911,400 0

รวมงบบุคลากร 0 708,360 827,080 911,400 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 0 303,600 401,100 457,750 12.99 % 517,200

2)  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 0 2,050 0 0 0 % 0

2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0 0 6,550 12,000 -100 % 0

2)โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 30,000

3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 0 0 26,850 50,000 -100 % 0

3)โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 0 305,650 434,500 519,750 559,200

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 834,671.6 863,930.38 1,117,220 14.43 % 1,278,400

รวมค่าวัสดุ 0 834,671.6 863,930.38 1,117,220 1,278,400

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 31,603.25 43,928.3 50,000 40 % 70,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 1,925 1,100 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 3,787.8 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 33,528.25 48,816.1 90,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 0 1,173,849.85 1,347,246.48 1,726,970 1,947,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 
 0 28,000 0 0 0 % 0

1)พัดลมระบายอากาศ 0 0 0 0 100 % 1,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 23,780 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1)เครื่องทํานํ้าเย็นแบบท่อต่อ 0 0 0 0 100 % 29,200

2)เครื่องซักผ้า 0 0 0 0 100 % 18,000

จัดซื้อตู้กับข้าว 0 4,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1)เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ 0 0 15,800 0 100 % 17,000

2)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี 0 0 23,000 0 0 % 0

2)เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,900 62,580 0 70,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

1) โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้า
อาคารเรียน 0 0 0 62,700 -100 % 0

1)โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กบ้านป่ายางใต้ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเงา 0 0 0 142,700 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 205,400 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบลงทุน 0 32,900 62,580 205,400 90,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 2,284,000 2,326,614.35 0 0 % 0

1)เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 2,313,000 22.4 % 2,831,000

รวมเงินอุดหนุน 0 2,284,000 2,326,614.35 2,313,000 2,831,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 2,284,000 2,326,614.35 2,313,000 2,831,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 4,199,109.85 4,563,520.83 5,156,770 4,869,400

รวมแผนงานการศึกษา 0 4,793,051.85 4,970,096.83 6,224,550 6,990,800

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 150,000 100 % 300,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 30,000 40 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 143,400 97,520 138,000 104.35 % 282,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 16,020 8,760 21,420 77.4 % 38,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 159,420 106,280 339,420 662,000

รวมงบบุคลากร 0 159,420 106,280 339,420 662,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 40,000 525 % 250,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 5,360 10,000 0 % 10,000

2)โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ
ควบคุมและป้องกันโรค 0 134,580 128,679 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 134,580 134,039 200,000 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 134,580 134,039 350,000 320,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1) เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง 
ULV 0 0 86,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 86,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 86,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 294,000 326,319 689,420 982,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 294,000 326,319 689,420 982,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 251,460 265,779 648,000 3.4 % 670,000

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 379,680 394,560 420,000 9.52 % 460,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 631,140 660,339 1,110,000 1,172,000

รวมงบบุคลากร 0 631,140 660,339 1,110,000 1,172,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 1,000 0 50,000 0 % 50,000

2)โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 1,000 0 80,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 1,000 0 90,000 60,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 632,140 660,339 1,200,000 1,232,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 632,140 660,339 1,200,000 1,232,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 618,000 654,660 694,480 7.22 % 744,600

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 479,138 498,720 518,880 5.01 % 544,850

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 21,304 16,020 10,260 108.77 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,160,442 1,211,400 1,265,620 1,352,870

รวมงบบุคลากร 0 1,160,442 1,211,400 1,265,620 1,352,870

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 8,580 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 8,580 0 40,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 37,548.65 0 0 0 % 0

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 1,568 6,044 60,000 -50 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 96,384.32 0 466,711 -85 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 135,500.97 6,044 726,711 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 52,335.69 32,490 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุก่อสร้าง 0 28,584 27,445 200,000 -75 % 50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 80,919.69 59,935 300,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 0 225,000.66 65,979 1,066,711 410,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1) เครื่องสูบนํ้าพร้อมปั้ม 0 84,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 84,500 0 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1)โครงการก่อสร้างศาลาอ่านหนังสือ
พิมพ์ หมู่ 1 บ้านป่ายางใต้ 0 53,500 0 0 0 % 0

2)โครงการก่อสร้างศาลาอ่านหนังสือ
พิมพ์ หมู่ 2 บ้านสามเงา 0 53,500 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างโรงสูบนํ้าเพื่อการ
เกษตร  หมู่  1  บ้านป่ายางใต้ 0 65,000 0 0 0 % 0

2)โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารกรอง
นํ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านป่ายางใต้ 0 23,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1)โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์  หมู่ 1 0 0 0 0 100 % 89,600

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 195,000 0 0 89,600

รวมงบลงทุน 0 279,500 0 0 89,600
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งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 100,000 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 100,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 1,664,942.66 1,277,379 2,432,331 1,852,470

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

1)โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตาม
จุดเสี่ยง(ไฟกระพริบ) 0 150,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 150,000 0 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) ขยายเขตประปา  หมู่  1 0 0 0 0 100 % 88,500

1) โครงการขยายเขตประปา หมู่ 7 บ้าน
ป่ายางใหม่ 0 14,000 0 0 0 % 0

2) โครงการขยายเขตประปา  หมู่  2 0 0 0 0 100 % 121,220

3) ขยายเขตประปา  หมู่  2 0 0 0 0 100 % 73,200

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 0 0 222,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 14,000 222,000 0 282,920

รวมงบลงทุน 0 164,000 222,000 0 282,920
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 1,260,120.72 302,177.31 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 1,260,120.72 302,177.31 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,260,120.72 302,177.31 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 1,424,120.72 524,177.31 0 282,920

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 3,089,063.38 1,801,556.31 2,432,331 2,135,390

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(2)โครงการอบรมป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 7,570 0 0 0 % 0

1)โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ดูแลคนพิการ

0 0 229,820 250,000 -100 % 0

2)โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 0 0 24,228 50,000 -100 % 0

4)โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชน 0 0 0 70,000 -100 % 0

4)โครงการส่งเสริมและสนับสนุนและ
แนะนําอาชีพให้แก่ประชาชน ประจําปี
งบประมาณ 2560

0 34,990 0 0 0 % 0

5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนา
กลุ่มสตรี ประจําปีงบประมาณ 2560 0 19,140 0 0 0 % 0

5)โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สตรีและสถาบันครอบครัว 0 0 0 50,000 -100 % 0

6) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะแบบยั่งยื่น 0 0 0 50,000 -100 % 0
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7)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจําปี
งบประมาณ 2560

0 199,930 0 0 0 % 0

8) โครงการอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 0 12,060 0 0 0 % 0

9) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดู
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ ประจําปีงบประมาณ 2560

0 140,765 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 414,455 254,048 470,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 414,455 254,048 470,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

1) จัดซื้อตะแกรงเหล็กพร้อมหลังคา
สําหรับใส่ขยะ 0 0 49,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 49,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 49,000 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 30,000 30,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 30,000 100 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000 60,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 444,455 333,048 500,000 60,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 444,455 333,048 500,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

(2) โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สามเงา
สัมพันธ์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

(2) โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สามเงา
สัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2560 0 47,160 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 47,160 0 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 47,160 0 60,000 60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 47,160 0 60,000 60,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอย
กระทงประจําปี 0 0 0 0 100 % 150,000

1.1) ค่าใช้จ่ายประเพณีวันสงกรานต์
และรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ 0 44,300 37,754 0 0 % 0

1.1)โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมผู้สูงอายุ 0 0 0 55,000 -100 % 0

1.2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอย
กระทงประจําปี 0 1,350 0 150,000 -100 % 0

1.3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ 0 0 0 25,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.4)  โครงการประเพณีหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา ประจําปีงบประมาณ 
2560 

0 3,955 0 0 0 % 0

1.4) โครงการประเพณีหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา 0 0 3,240 10,000 -100 % 0

1.5) โครงการสักการะพระบรม
สารีริกธาตุวัดสามเงาออก 0 0 20,000 0 0 % 0

2) โครงการประเพณีหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 49,605 60,994 240,000 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0 49,605 60,994 240,000 160,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

-โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
วัดสามเงาออก 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 49,605 60,994 260,000 180,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 96,765 60,994 320,000 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การปลูกลําไย 0 199,760 0 0 0 % 0

1)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพิ่มศักยภาพการปลูกลําไย 0 0 244,100 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 199,760 244,100 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 199,760 244,100 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 199,760 244,100 0 0

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่ายในโครงการรักนํ้า  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน 0 18,821.3 0 0 0 % 0

1)ค่าใช้จ่ายในโครงการรักนํ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 0 0 4,070 20,000 -50 % 10,000

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการปล่อยพันธุ์ปลา
เฉลิมพระเกียรติ 0 9,920 8,240 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 28,741.3 12,310 40,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 28,741.3 12,310 40,000 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0 28,741.3 12,310 40,000 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 228,501.3 256,410 40,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 105,121 119,448 135,024 8.07 % 145,925

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 8,000 0 % 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 2,851,400 2,945,500 3,350,000 8.96 % 3,650,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 916,000 972,000 1,350,000 3.7 % 1,400,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 54,000 53,000 84,000 0 % 84,000

สํารองจ่าย 0 72,710 68,900 177,000 150.66 % 443,676

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 45,000 48,000 0 0 % 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 55,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0 121,537 126,685 136,195 -2.3 % 133,069

รวมงบกลาง 0 4,165,768 4,333,533 5,295,219 5,864,670

รวมงบกลาง 0 4,165,768 4,333,533 5,295,219 5,864,670

รวมงบกลาง 0 4,165,768 4,333,533 5,295,219 5,864,670

รวมแผนงานงบกลาง 0 4,165,768 4,333,533 5,295,219 5,864,670

รวมทุกแผนงาน 0 19,268,866.98 18,491,518.05 24,000,000 24,746,900
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา
อําเภอ สามเงา   จังหวัดตาก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,746,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,690,040 บาท

งบบุคลากร รวม 4,944,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้
      1.1 เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ   20,400 บาท เป็นเงิน  244,800 บาท
      1.2 เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ 11,220  บาท จํานวน  2 อัตรา  เป็นเงิน  269,280 บาท 
 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้
      2.1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล อัตราเดือนละ 1,750  บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
      2.2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน   2 อัตรา เป็นเงิน  21,120
  บาท   
 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557      

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ดังนี้
      3.1)  ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ 1,750บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
      3.2)  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตรา
เดือนละ 880 บาท จํานวน   2 อัตรา เป็นเงิน  21,120  บาท   
              โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธาน
สภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบ
ต. และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท    
       โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 763,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้
5.1 ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
5.2 ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ 9,180 บาท  เป็นเงิน  110,160 บาท 
5.3 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 5 อัตรา  เป็นเงิน  432,000  บาท
5.4 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท    โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
      โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,496,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,238,560 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานัก
ปลัด   จํานวน 3 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  รวม 12
 เดือน       
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง  จํานวน 3
 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี รวม 12 เดือน
 โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ตาก  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลสายบริหาร จํานวน  1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) เป็นจํานวน
เงิน 84,000 บาท          

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตําแหน่งผู้บริหารจํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน  (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หัวหน้าสํานักปลัด  และผู้อํานวย
การกองคลัง ) เป็นจํานวนเงิน 168,000 บาท         

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 224,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
รวม 12 เดือน       

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:50:04 หน้า : 2/29



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 723,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้   12 เดือน  ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 
- ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา   โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้   12 เดือน  ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2547  
    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (ตามประกาศ ก.อบต.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์
ให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ลงวันที่ 8
  มิถุนายน  2555) จํานวน 4 อัตรา        

งบดําเนินงาน รวม 1,696,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมิน
ความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับ
การประเมิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือประกวด
ราคา  คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น    
-เพื่อเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่
ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ ตามระเบียบฯ         

 
   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที4่) พ.ศ.2562  จํานวน  1 อัตรา เดือน
ละ 3,500 บาท      
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  และ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม     

ค่าใช้สอย รวม 960,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 460,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง อย่าง
ใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ   เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างซักผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ค่า
บริการกําจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือ
ของที่ระลึกต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มเย็บเล่มหนังสือ และค่าจ้างเหมา
อื่น ๆ  ที่เป็นกิจการ    ในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนี้          

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้   10,000  บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่า
บริการ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการตั้งไว้   15,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เช่น ค่า
อาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่าย   ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่า
บริการ   ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ   ตั้งไว้  10,000
  บาท     
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา , วันปิยมหาราช , วันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ค่าพวง
มาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  ค่า
ธรรมเนียม   ป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง          

2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด(กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน่งว่าง  และกรณีคณะ
กรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ ) โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่มท 0890.4/ว 3992  ลงวัน
ที่  2  ตุลาคม  2556  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0890.4/468  ลงวันที่  17  มกราคม  2556 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่  31
 พฤษภาคม  2560     

3)โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน  นักศึกษา ทํางานในช่วงปิดภาค
เรียน  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมที่เข้ม
แข็ง  แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 54 : สํานักงานปลัด) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้างและทรัพย์สินอื่น  เช่น  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอก
ควัน เครื่องคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์แบบพกพา  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  วัสดุต่างๆ  ฯลฯขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ        

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อสายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ขาตั้งไมโครโฟน  ค่าวัสดุไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับงานเกี่ยว
กับไฟฟ้า
    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น นํ้าดื่ม ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ฯลฯ     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต์  ตะปู  เหล็ก
เส้น  ทราย  กระเบื้อง  อิฐ  หรือซีเมนต์บล๊อก  แปรงทาสี  ไม้ต่างๆ  ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่ ยางนอก  ยาง
ใน  หัวเทียน  ฯลฯ  สําหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะ
อื่นๆ  
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามัน
ดีเซล  นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี  ฯลฯ  สําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักร
กล ใช้ในงานต่างๆ ที่เป็นกิจการของท้องถิ่น  
    

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสารกําจัดศัตรูพืชและโรคระบาดพืชผลทางการ
เกษตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วารสารประชาสัมพันธ์
องค์กร  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ วีดีโอ แผ่นซีดี  ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การ  ล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ  
    

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าชุดเครื่องแต่งกายสําหรับเจ้าหน้าที่ ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นการส่วนร่วม  หรือป้องกันอันตราย  เช่น  เสื้อแขน
ยาว  หรือแขนสั้น  และกางกางขายาว  ชุดหมี  ถุงมือยางหรือหนัง  ผ้าปิด
ปาก-ปิดจมูก  เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง  รองเท้ายางหุ่มสั้น  สูงใต้เข่า  รองเท้า
บู๊ต  เสื้อกันฝน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 198,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล  
    

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง
อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล  
    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน   และโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นจากการใช้บริการ เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่า  ตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการของ อบต.  
    

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง (ADSL)  
    

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอสามเงา  ตามโครงการวันสําคัญของ
ชาติ  ประจําปีงบประมาณ  2562  ตั้งไว้  30,000  บาท  ตามหนังสือที่ว่า
การอําเภอสามเงา ด่วนที่สุด ที่ ตก 0618.1/ว  590 ลงวันที่ 30
  พฤษภาคม  2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความ
มั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท
.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี (งานด้านการบริหารจัดการ
องค์กรให้ได้มาตรฐาน)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองและการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการ
พัฒนาที่  3  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นดําเนินการแทน
ในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์
ประโยชน์ หน้า 61 ลําดับ 1)     

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอสามเงา  ตั้งไว้  20,000 บาท
      -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอสามเงา ตามโครงการดําเนิน
งานกิจกรรมของกิ่งกาชาดอําเภอสามเงา ประจําปี 2563 ตามหนังสือที่ว่า
การอําเภอสามเงา ด่วนที่สุด ที่ ตก 0618.1/ว  590  ลงวันที่ 30
  พฤษภาคม  2562  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
)   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความ
มั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท
.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี (งานด้านการบริหารจัดการ
องค์กรให้ได้มาตรฐาน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนาที่  3  สนับสนุน
ให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นดําเนินการแทนในกิจกรรมเป็นสาธารณ
ประโยชน์
 หน้า 61 ลําดับ 2: สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 472,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือประกวด
ราคา  คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  และคณะกรรมการรับพัสดุ      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา  ราชการปกติ หรืองานที่ไม่
อาจทําในเวลาราชการได้          

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง อย่าง
ใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ   เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างซักผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ค่า
บริการกําจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือ
ของที่ระลึกต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มเย็บเล่มหนังสือ และค่าจ้างเหมา
อื่น ๆ  ที่เป็นกิจการ    ในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนี้          

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ   ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  ค่า
ธรรมเนียม   ป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง          

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ตรา
ยาง แบบพิมพ์   หมึก  นํ้าดื่ม ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของ อบต.          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์  เมาส์  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  สําหรับใช้ในกิจการของ อบต.          
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1.ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2.ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cach Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)โครงการอบรมเพื่อการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพื่อการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าชุดปฏิบัติ
งาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) องค์การบิบริหารส่วนตําบลสามเงา   ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย (งานด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  หน้า  48 ลําดับ 4: สํานักงานปลัด)       

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบ
แทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ (ปรากฎ อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เงา  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และ
แก้ไขปัญหาความยากจน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย (งานด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  หน้า  48 ลําดับ 2: สํานักงานปลัด)          

2)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบ
แทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ (ปรากฎ อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เงา  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และ
แก้ไขปัญหาความยากจน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด
ที่  3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย (งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง  แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  หน้า  48 ลําดับ 3: สํานักงานปลัด)          
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3)โครงการส่งเสริมการป้องกันภัยทางถนน จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการป้องกันภัยทางถนน โดยจ่าย
เป็นค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ (ปรากฎ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ
. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา  ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และแก้ไขปัญหาความยาก
จน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย (งานด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  หน้า  49 ลําดับ 7: สํานักงานปลัด)         

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ค่าเติมนํ้ายาดับ
เพลิง ค่าเติมผงเคมีแห้ง และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง       

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุและอุปกรณ์  เช่น  เสื้อสะท้อนแสง กระบอง  และ
อื่น ๆ         

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,121,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,718,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,718,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 843,720 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน จํานวน  3  อัตรา  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจํา  ตั้งไว้  12  เดือน     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน่วนตําบลตําแหน่งผู้
บริหาร(นักบริหารงานการศึกษา)     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยาฐานะของพนักงานครูในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 727,680 บาท
- ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  และ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา   โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้   12
 เดือน  ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2547  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ตามประกาศ ก.อบต.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ลงวันที่ 8  มิถุนายน  2555) จํานวน 4
 อัตรา        

งบดําเนินงาน รวม 403,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่
อาจทําในเวลาราชการได้          

ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง อย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างทําความสะอาด ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มเย็บเล่มหนังสือ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่า
จ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้           

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่า
อาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯให้ไปปฏิบัติราชการ
เพื่อประโยชน์ของ อบต. โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง           

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้างและทรัพย์สินอื่น  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่าย
เอกสาร  ครุภัณฑ์อื่นๆ วัสดุต่างๆ  ฯลฯ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตาม
ปกติ        
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ค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้ถูพื้น ไม้กวาด นํ้ายา
ล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาทําความสะอาดพื้น นํ้าดื่ม ฯลฯ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา          

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ายาดับเพลิง แอลกอฮอล์ สําลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ยาสามัญ
ประจําบ้านฯลฯ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่่วนตําบลสาม
เงา         

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น จอบ  เสียม คราด ตระกร้า ฯลฯ  ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา          
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,869,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,947,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 559,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 517,200 บาท
1.1.1) ค่าอาหารกลางวัน  ตั้งไว้  343,000   บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา 

1.1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ตั้งไว้  119,000  บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปี อบต.สามเงา (2561 – 2564) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนและการรักษาความมั่นคง  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  (งานด้านการ
ศึกษา)  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนและส่ง
เสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หน้า 65 : กองการศึกษา)

1.1.3) ค่าหนังสือเรียน (รายหัว)  คนละ 200 บาท  ตั้งไว้  8,000 บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน(รายหัว)สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ของ ศพด.ในสังกัด อบต.สามเงา ตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท
.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

1.1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน (รายหัว) คนละ 200 บาทตั้งไว้  8,000 บาท
         -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน (รายหัว)สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ ศพด.ในสังกัด อบต.สามเงา ตามหนังสือด่วนที่
สุด  ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

1.1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) คนละ 300 บาท ตั้งไว้  12,000
 บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว)สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ ศพด.ในสังกัด อบต.สามเงา ตามหนังสือด่วนที่
สุด   ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

1.1.6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว) คนละ 430 บาท ตั้ง
ไว้ 17,200 บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว)สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ ศพด.ในสังกัด อบต.สามเงา ตามหนังสือด่วนที่
สุด  ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

1.1.7) ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล้กขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  10,000  บาท  
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  
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2)โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าของขวัญ  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับงานนี้  ตั้งตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-
2565)  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และ
แก้ไขปัญหาความยากจน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด
ที่  4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  (งานด้านการศึกษา)ยุทธศาสตร์ที่  3
  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น  แผนงานการศึกษา
 หน้า  39: อันดับ 1 :กองการศึกษา)     

3)โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จํานวน 12,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น ค่าวิทยากร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับงานนี้  ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น( 2561-2565) ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และแก้ไขปัญหาความยาก
จน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  (งานด้านการศึกษา)ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แผนงานการ
ศึกษา หน้า  39 อันดับ 2 : กองการศึกษา)     

ค่าวัสดุ รวม 1,278,400 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,278,400 บาท

1)  อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้  131,600 บาท      
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา (จํานวน 260 วันทําการ) ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8  พฤษภาคม  2562 
2)  อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ตั้งไว้  1,146,800  บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา (จํานวน 260 วันทําการ) ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8  พฤษภาคม  2562 
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต
.สามเงา จํานวน 2 ศูนย์ 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้นํ้าประปาสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางใต้ และ
กิจการที่อยู่ในความดูแลของ อบต.

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์
เน็ตและค่าบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.สามเงา                 
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งบลงทุน รวม 90,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)พัดลมระบายอากาศ จํานวน 1,600 บาท
จํานวน  2  ตัวๆ ละ  800 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)
HT-VW20M7(N)
-ขนาดพัดลม  8  นิ้ว
-ระบบการทํางานด้วยสวิตช์อัตโนมัติ
-สะดวกในการทําความสะอาด  ด้วยฝานํ้าดักนํ้ามันที่ตัวเครื่องถอดล้างได้
-ติดตั้งง่ายด้วยวงกบพลาสติกขนาดมาตรฐาน  ทนทานต่อการใช้งาน
-ป้องกันฝนสาด  ฝุ่นผง  สัตว์และแมลง  ด้วยฝาครอบหลังพัดลมระบาย
อากาศ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1)เครื่องทํานํ้าเย็นแบบท่อต่อ จํานวน 29,200 บาท

เครื่องทํานํ้าเย็นแบบท่อต่อขนาด 2 ก๊อก จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 14,600
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
ถังบรรจุนํ้าภายในทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว
มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดนํ้า
มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง อุปกรณ์การติดตั้ง เช่น เบรกเกอร์กันดูด และไม่
รวมเครื่องกรองนํ้า ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์  (ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า  75 :กองการศึกษา)

2)เครื่องซักผ้า จํานวน 18,000 บาท
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติพื้นฐาน
เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กําหนด
เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน
มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า  75 :กองการศึกษา) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จํานวน 17,000 บาท

จํานวน  1  ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว) 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนากไม่น้อย
กว่า 4 GB 
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุ๊ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1หน่วย
มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่อข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
มีแป้นพิมพ์และเมาส์
มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย ตั้งงบประมาณ
ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
. 2562

2)เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท
เครื่องสํารองไฟขนาด 800 AV จํานวน 2 เครื่อง  เครื่องละ 2,500
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 watts)
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2562 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

1)โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กบ้านป่ายางใต้ จํานวน 20,000 บาท
-ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางใต้ หมู่ที่ 7 ตําบลสาม
เงา กว้าง 2 เมตร  ยาว  2  เมตร (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ตามยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน  และแก้ไขปัญหาความยากจน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  (งานด้านการ
ศึกษา)  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 39 ลําดับ 3 : กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,831,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,831,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,831,000 บาท
1.1 อุดหนุนตามโครงการขอสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
-โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ ตั้งไว้ 280,000 บาท  ที่ ศธ 04055.060/83 ลว
.30 เมษายน 2562
-โรงเรียนบ้านสามเงา  ตั้งไว้ 480,000 บาท  ที่ ศธ 04055.084/114 ลว
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. 6 มิถุนายน 2562
-โรงเรียนเขื่อนภูมิพล  ตั้งไว้ 1,680,000 บาท  ที่ ศธ 04055.003/131
 ลว. 4 มิถุนายน 2562
(ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามเงา  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐ และการ
รักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี (งานด้านการ
บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  แนวทางการพัฒนาที่  3  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ดําเนินการแทนในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์  หน้า  63 ลําดับ 1
 :  กองการศึกษา)

1.2 อุดหนุนโครงการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบ้านสาม
เงา  ตั้งไว้ 75,000 บาท
ที่ ศธ 04055.084/114 ลว. 6 มิถุนายน 2562  (ปรากฏไว้ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เงา  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษา
ความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี (งานด้านการบริหาร
จัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  แนวทางการพัฒนาที่  3  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ดําเนินการแทนในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์  หน้า  64 ลําดับ 2
:  กองการศึกษา)

1.3 อุดหนุนโครงการเกษตรพอเพียงโรงเรียนบ้านสามเงา  ตั้งไว้ 5,000
 บาท
ที่ ศธ 04055.084/114 ลว. 6 มิถุนายน 2562 (ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา  ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน
และความสงบเรียบร้อย   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด
ที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี (งานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้
มาตรฐาน)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนาที่  3
  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นดําเนินการแทนในกิจกรรม
เป็นสาธารณประโยชน์  หน้า  65 ลําดับ 4 :  กองการศึกษา)

1.4  อุดหนุนโครงการสนับสนุนครูสอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนเขื่อนภูมิ
พล  ตั้งไว้ 75,000 บาท
ที่ ศธ 04055.003/131 ลว. 4 มิถุนายน 2562  (ปรากฏไว้ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เงา  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษา
ความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี (งานด้านการบริหาร
จัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  แนวทางการพัฒนาที่  3  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
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ดําเนินการแทนในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์  หน้า  65 ลําดับ 5
 :  กองการศึกษา)

1.5 อุดหนุนโครงการขอสนับสนุนจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลโรงเรียนเขื่อน
ภูมิพล  ตั้งไว้ 80,000 บาท
ที่ ศธ 04055.003/131 ลว. 4 มิถุนายน 2562  (ปรากฏไว้ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เงา  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษา
ความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี (งานด้านการบริหาร
จัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  แนวทางการพัฒนาที่  3 สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ดําเนินการแทนในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์  หน้า  65  ลําดับ 6
 :  กองการศึกษา)

1.6  อุดหนุนโครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านป่ายางใต้  ตั้ง
ไว้ 75,000 บาท
ที่ ศธ 04055.060/114 ลว. 6 มิถุนายน 2562  (ปรากฏไว้ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เงา  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษา
ความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี (งานด้านการบริหาร
จัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  แนวทางการพัฒนาที่  3  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ดําเนินการแทนในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์  หน้า  66  ลําดับ 7
 :  กองการศึกษา)

1.7 อุดหนุนโครงการเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพด้วยตนเองโรงเรียนบ้านป่า
ยางใต้  ตั้งไว้ 6,000 บาท
ที่ ศธ 04055.060/114 ลว. 6 มิถุนายน 2562 (ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา  ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน
และความสงบเรียบร้อย   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด
ที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี (งานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้
มาตรฐาน)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนาที่  3
  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นดําเนินการแทนในกิจกรรม
เป็นสาธารณประโยชน์  หน้า  66  ลําดับ 9 :  กองการศึกษา)

1.8 อุดหนุนโครงการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเขื่อนภูมิ
พล  ตั้งไว้ 75,000 บาท
ที่ ศธ 04055.003/131 ลว. 4 มิถุนายน 2562  (ปรากฏไว้ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เงา  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษา
ความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี (งานด้านการบริหาร
จัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  แนวทางการพัฒนาที่  3  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ดําเนินการแทนในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์  หน้า  67 ลําดับ 11
 :  กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 982,000 บาท

งบบุคลากร รวม 662,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 662,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา  พร้อมเงินปรับปรุง          

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ตําแหน่งผู้บริหาร จํานวน 1 อัตรา          

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 282,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2
  อัตรา โดยคํานวณจั้งจ่ายไว้  12  เดือน     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  2  อัตรา          

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้       

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่น  สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง
ประจํา รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ   ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  ค่าธรรมเนียม   ป้าย ยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียม
ใดๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง       

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น  นํ้าดื่ม  ไม้กวาด  สบู่  ผงซัก
ฟอก ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ สารกําจัดแมลงเข้มข้นชนิดพ่น
หมอกควัน  ทรายกําจัดลูกนํ้าเคลือบสารเทมีฟอส  อุปกรณ์ตรวจสิ่งเสพติด
ในร่างกาย  เป็นต้น  
   

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,232,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,172,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,172,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 670,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองสวัสดิการ
สังคม  จํานวน 2 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี รวม 12 เดือน  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้
บริหาร (ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม)          

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง          
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําใน
เวลาราชการได้ ตามระเบียบฯ          

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม
ระเบียบฯ          

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ   ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  ค่า
ธรรมเนียม    ป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง          

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,852,470 บาท

งบบุคลากร รวม 1,352,870 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,352,870 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 744,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง  จํานวน 2
 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี รวม 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ตาก  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 544,850 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างโดยเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน        
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ให้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว       

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่
อาจทําในเวลาราชการได้       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ       

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน  และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ   ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  ค่า
ธรรมเนียม  ป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ        

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ
ไฟฟ้า เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร และเครื่องขยายเสียง ฯลฯ       
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ว ัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท  
-เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน  
ซีเมนต์ ตะปู เหล็ก เส้น ทราย กระเบือง อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก แปรงทาสี 
ไม้ต่างๆ ฯลฯ 

 
ว ัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท  

-เพือเป็นค่าชุดเครืองแต่งกายสําหร ับเจ้าหน้าที ทจีําเป็นต้องใช้ในการ  
ปฏิบ ัติงานเป็นการสว่นร่วม หรือป้องก ันอ ันตราย เช่น เครืองแต่งกายชุด  
ฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบ ัติการ อปพร. ประกอบด้วย  
หมวก เสือ กางเกง เข็มข ัด รองเท้า รวมท ังบ ัตรประจําต ัว  
บ ัตร อปพร เข็มข ัดเครืองหมาย อปพร เสือแขนยาว หรือแขนสัน  
กางกางขายาว ชุดหมี ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก เสท้อก ักสี  
สะท้อนแสง รองเท้ายางหุ่มส ัน สูงใต้เข่า รองเท้าบู๊ต เสือก ันฝน  

งบลงทุน รวม 89,600 บาท 
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 89,600 บาท 
ค่าบํารุงร ักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง    

1)โครงการปร ับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 จํานวน 89,600 บาท  
-กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.  
.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา ยุทธศาสตร์จ ังหว ัด 1 
การพ ัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาของ อปท.ในเขตจ ังหวดัที 1 ด้านโครงสร้าง 
พืนฐาน ยุทธศาสตร์ท ี1 ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านโครงสร้าพืนฐาน  
หน้า31 :กองช่าง) 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 282,920 บาท 

งบลงทุน รวม 282,920 บาท 
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 282,920 บาท 
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค    

1) ขยายเขตประปา หมู่ 1 จํานวน 88,500 บาท  
-บริเวณทีนายช ัยว ัฒน์ พุ่มสลิด ถึง ทีนายปันแก้ว  เมืองอินทร์  
 ท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2นิว ช ัน 8.5 ยาว 1,125  

เมตร  
-ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน (2561-2565) ตามยุทธศาสตร์จ ังหว ัด 
ที1 การพ ัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาของ อปท.ในเขตจ ังหวดัที 1 ดา้นโครงสร้าง 
พืนฐาน ยุทธศาสตร์ท ี 1 ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านโครงสร้างพนืฐาน 
หน้า30 :กองช่าง) 

 
2) โครงการขยายเขตประปา หมู่ 2 จํานวน 121,220 บาท  

-บริเวณทีนายพ ัน นานแกง ถึงที นายเกษม อิมแสง  PVC ท่อ 
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว ช ัน 8.5 ยาว  1,540  เมตร  
-ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน(2561-2565) ตามยุทธศาสตร์จ ังหว ัด  
ที1 การพ ัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาของ อปท.ในเขตจ ังหว ัด ที 1 ด้านโครงสร้าง  
พืนฐาน  ยุทธศาสตร์ท ี1 ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านโครงสร้างพนื  
ฐาน หน้า30 :กองช่าง) 

 



3) ขยายเขตประปา  หมู่  2 จํานวน 73,200 บาท
-บริเวณที่นายสัมฤทธิ์  ต่ายโพธิ์  ถึงที่นายสุพิน   ภู่นวล ท่อ  PVC 
ขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว  ชั้น  8.5  ยาว  930  เมตร 
-ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ตามยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และแก้ไขปัญหาความยาก
จน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน หน้า 30 :กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอสามเงา ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมวกควันในพื้นที่อําเภอสามเงา  ประจําปีงบประมาณ  2563  ตั้ง
ไว้  30,000  บาท  ตามหนังสือที่ว่าการอําเภอสามเงา  ด่วนที่สุด
ที่ ตก 0618.1/ว 590  ลงวันที่ 30  พฤษภาคม  2562  (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการ
ภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบ
ร้อย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านบริหาร
จัดการที่ดี (งานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้
มาตรฐาน) ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนาที่  3
 สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นดําเนินการแทนในกิจกรรม
เป็นสาธารณประโยชน์  หน้า 62  ลําดับ 1 : สํานักงานปลัด)   
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอสามเงา ตามโครงการร่วมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  26  มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติดโลกอําเภอสาม
เงา  ประจําปีงบประมาณ  2563  ตั้งไว้  30,000  บาท  ตามหนังสือที่ว่า
การอําเภอสามเงา  ด่วนที่สุดที่ ตก 0618.1/ว 590  ลงวันที่ 30
  พฤษภาคม  2562  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความ
มั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท
.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี (งานด้านการบริหารจัดการ
องค์กรให้ได้มาตรฐาน) ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองและการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการ
พัฒนาที่  3 สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นดําเนินการแทน
ในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์  หน้า 62  ลําดับ 2 : สํานักงานปลัด)    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น ค่า
สมัคร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา และค่าใช่จ่าย
อื่นที่จําเป็นสําหรับงานนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559         

(2) โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สามเงาสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถาน
ที่ ค่ารางวัลหรือของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สามเงา
สัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านส่ง
เสริมคุณภาพชีวิต  (งานด้านสาธารณสุข) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง  แนวทางการพัฒนาที่  6  สนับสนุนและส่งเสริมการด้าน
สุขภาพและอนามัยของประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้า 58 ลําดับ 1 : กองการศึกษา)  
    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทงประจําปี จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทงประจําปี เช่น ค่าเงิน
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561-2565)   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน  และแก้ไขปัญหาความยากจน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ   หน้า 42 ลําดับ 1  : กองการ
ศึกษา)
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2) โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษา เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน  และแก้ไขปัญหาความยากจน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ   หน้า 42 ลําดับ 2
  : กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

-โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุวัดสามเงาออก จํานวน 20,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระ
บรทสารีริกธาตุ  วัดสามเงาออก (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐ และ
การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านบริหารจัดการที่ดี (งานด้านการ
บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี
แนวทางการพัฒนาที่  3  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ดําเนินการแทนในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  หน้า 68  ลําดับ 2 : กองการ
ศึกษา) 
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่ายในโครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักนํ้า  รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเป็นค่า
ตอบแทน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากล้าพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์  เครื่อง
ดื่ม ฯลฯ  (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การ
บริหารส่วนตําบลสามเงา  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  ป่าไม้  แหล่งนํ้า) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด
ที่  6 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อม  (งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การคุ้มครองดูแลและ
บํารุงรักษาป่าและนํ้า)
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม  แผนงานการเกษตร หน้า 43 ลําดับ 1 : สํานักงานปลัด)   
    

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าเครื่องดื่ม  แผ่นพับ  เครื่องอุปโภค
บริโภคและค่าใช้จ่าย ที่จําเป็นสําหรับงานนี้  (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา  ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  2  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ป่าไม้  แหล่งนํ้า) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  (งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ  การคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาป่าและนํ้า)ยุทธศาสตร์
ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  แผนงานการเกษตร หน้า 43 ลําดับ 2 : สํานักงานปลัด) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,864,670 บาท

งบกลาง รวม 5,864,670 บาท
งบกลาง รวม 5,864,670 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 145,925 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตนในอัตรา  ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลทั้งหมด       

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

-เงินสมทบกองทุนทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,650,000 บาท

-การดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ  60
  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0891.6/ว
 2076  ลงวันที่ 5  กรกฎาคม  2561     
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,400,000 บาท
-สนับสนุนการรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียน  เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0891.6/ว
 2076  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561     

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 84,000 บาท
-เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทํา
การวินิจฉัยแล้ว   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น   ที่ มท 0891.6/ว 2076  ลงวันที่ 5  กรกฎาคม  2561     

สํารองจ่าย จํานวน 443,676 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน  ซึ่งไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น  การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ ) หรือกรณีที่มีความ
จําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้  หรือเพื่อป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณี ที่มีหนังสือสั่งการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้  ตามข้อ19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2543       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 133,069 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ออก
ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวัน
ที่ 24 กันยายน 2550 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้ และเงินอุดหนุน      
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 145,925

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,650,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 8,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

133,069

สํารองจ่าย 443,676

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 544,850 460,000 282,000 727,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 21,420 38,000 63,000

เงินเดือนพนักงาน 744,600 670,000 300,000 843,720

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 145,925

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,650,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 8,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

133,069

สํารองจ่าย 443,676

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 763,200 763,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 723,560 2,738,090

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 58,000 180,420

เงินเดือนพนักงาน 2,238,560 4,796,880

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 224,000 224,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 336,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 5,000 10,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 100,000 250,000 250,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

80,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ

10,000

(2) โครงการแข่งขัน
กีฬา อบต.สามเงา
สัมพันธ์

50,000

1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปี

150,000

1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

30,000 50,000 10,000

1)ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

517,200

1)ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 16,000 51,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000 200,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 560,000 1,160,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 35,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

80,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ

10,000

(2) โครงการแข่งขัน
กีฬา อบต.สามเงา
สัมพันธ์

50,000

1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปี

150,000

1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

80,000 170,000

1)ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

517,200

1)ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:50:33 หน้า : 4/10



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

1)ค่าใช้จ่ายใน
โครงการรักนํ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

10,000

1)โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
1)โครงการอบรมเพื่อ
การซักซ้อมแผนปฏิบัติ
การการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2) ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

2) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการปล่อยพันธุ์
ปลาเฉลิมพระเกียรติ

10,000

2) โครงการประเพณี
หล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษา

10,000

2)โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
2)โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 30,000

3)โครงการส่งเสริม
การป้องกันภัยทาง
ถนน
3)โครงการส่งเสริม
การหารายได้ระหว่าง
ปิดภาคเรียนของนัก
เรียน นักศึกษา

3)โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 12,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

1)ค่าใช้จ่ายใน
โครงการรักนํ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

10,000

1)โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

10,000 10,000

1)โครงการอบรมเพื่อ
การซักซ้อมแผนปฏิบัติ
การการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000 10,000

2) ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 250,000 250,000

2) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการปล่อยพันธุ์
ปลาเฉลิมพระเกียรติ

10,000

2) โครงการประเพณี
หล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษา

10,000

2)โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

10,000 10,000

2)โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 30,000

3)โครงการส่งเสริม
การป้องกันภัยทาง
ถนน

10,000 10,000

3)โครงการส่งเสริม
การหารายได้ระหว่าง
ปิดภาคเรียนของนัก
เรียน นักศึกษา

15,000 15,000

3)โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 12,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 90,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:50:33 หน้า : 6/10



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 3,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,278,400

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 30,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า 70,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)พัดลมระบายอากาศ 1,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค จํานวน 1 
เครื่อง
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ชนิดตั้งโต๊ะ 17,000

2)เครื่องสํารองไฟ 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 65,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 33,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,278,400

วัสดุการเกษตร 30,000 35,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 70,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 40,000 70,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 12,000 22,000

ค่าไฟฟ้า 130,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 6,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)พัดลมระบายอากาศ 1,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค จํานวน 1 
เครื่อง

22,000 22,000

1)เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ชนิดตั้งโต๊ะ 17,000

2)เครื่องสํารองไฟ 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1)เครื่องทํานํ้าเย็นแบบ
ท่อต่อ 29,200

2)เครื่องซักผ้า 18,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) ขยายเขตประปา  
หมู่  1 88,500

2) โครงการขยายเขต
ประปา  หมู่  2 121,220

3) ขยายเขตประปา  
หมู่  2 73,200

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

1)โครงการก่อสร้างเสา
ธงศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน
ป่ายางใต้

20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1)โครงการปรับปรุง
ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์  หมู่ 1

89,600

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

-โครงการสักการะพระ
บรมสารีริกธาตุวัดสาม
เงาออก

20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000

1)เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 2,831,000

รวม 5,864,670 20,000 240,000 60,000 2,135,390 1,232,000 982,000 6,990,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1)เครื่องทํานํ้าเย็นแบบ
ท่อต่อ 29,200

2)เครื่องซักผ้า 18,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) ขยายเขตประปา  
หมู่  1 88,500

2) โครงการขยายเขต
ประปา  หมู่  2 121,220

3) ขยายเขตประปา  
หมู่  2 73,200

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

1)โครงการก่อสร้างเสา
ธงศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน
ป่ายางใต้

20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1)โครงการปรับปรุง
ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์  หมู่ 1

89,600

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

-โครงการสักการะพระ
บรมสารีริกธาตุวัดสาม
เงาออก

20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000

1)เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 30,000 2,861,000

รวม 60,000 7,162,040 24,746,900
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