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ค ำน ำ 
 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พศ.ศ537  และแกไขเพพิมมพติม งึง ฉบบับี่ม )  
พศ.ศ5335 มาตรา 8  บัญญัติใหไงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายพพิมมพติมเององค์การบริหารส่วน
ต าบล ใหไจัดี าพป็นเไอบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จะพสนอขดไก็แต่โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระพบ่ยบ
และวิธ่การี่มกระีรวงมหาดขียก าหนด นั้น 

 

  เไอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พศ.ศ5361 เององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
พป็นงบประมาณี่มจัดี าเง้นแบบสมดุล ฉรายรับพี่ากับรายจ่าย  โดยพปร่ยบพี่ยบจากงบประมาณรายจ่ายเองปีี่มผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม หวังพป็นอย่างยิมงว่า เไอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พศ.ศ5361 
บบับน่้จะพป็นเไอบัญญัติงบประมาณี่มพป็นขปตามนโยบายและแผนพัฒนาเององค์การบริหารส่วนต าบล ี่มขดไวางขวไ        
ตามแผนพัฒนาส่มป ีฉพศ.ศ53)1-53)4  เององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 
 
 
 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำรบญั 

 
         หน้ำ 
 

ส่วนที่ 1   
- ค าแึลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พศ.ศ5361  1-)                                                                                                   

ส่วนที่ 2   
- บันีงกหลกัการและพหตผุล         8 
- รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย        9    
- เไอบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พศ.ศ5361    14 
- รายงานประมาณการรายรบั ประจ าปงีบประมาณ พศ.ศ5361    16 
- รายละพอ่ยดประมาณการรายรบั ประจ าปงีบประมาณ พศ.ศ5361    18 

ส่วนที่ 3    
      - รายงานรายละพอ่ยด ประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายีัมวขป                     
           ประจ าปีงบประมาณ พศ.ศ5361 

        - แผนงานบริหารงานีัมวขป        45 
       - แผนงานการรักษาความสงบภายใน       47 
       - แผนงานการ.งกษา         48 
        - แผนงานสาธารณสุเ         37 
       - แผนงานสงัคมสงพคราะห ์                 34 
        - แผนงานพคหะและชุมชน        3  
       - แผนงานสรไางความพเไมแเ็งเองชุมชน                )1 
       - แผนงานการ.าสนา วัฒนธรรม และนันีนาการ               )5 
        - แผนงานการพกษตร                  )4 
        - แผนงานงบกลาง                  )3 
 

ภำคผนวก 
- ส าพนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

  สมัยสามัญ สมัยี่ม 7 ประจ าปี 5360 ครั้งี่ม 1,5 พมืมอวันี่ม 5, 4 สิงหาคม 5360 

- ตารางสรุปค่าใชไจ่ายประจ าตามมาตรา 73 แห่ง พระราชบัญญัติบ ริหารงานบุคคลส่วนีไองึิมน พศ.ศ5345      
พพืมอประกอบการพิจารณา กศอบตศจังหวัดกาญจนบุร่ ในการพิจารณาใหไความพห็นชอบพก่มยวกับพรืมองการ
บริหารงานบุคคลเองพนักงานส่วนต าบลและลูกจไาง 
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ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 

 
 
 

ของ 
 
 

 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
อ ำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกำญจนบุรี 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
พเต/อ าพภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุร่ 

 
 

 
90 หมู่ี่ม 3 ต าบลหนองกุ่ม อ าพภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุร่  11)0 

 
พื้นี่ม 404ศ57 ตารางกิโลพมตร 

 
ประชากรี้ังหมด  14,714  คน 

       ชาย    ,105คน 
                 หญิง   ,515  คน 

 
 

เไอมูล ณ วันี่ม 70 กรกฎาคม 53)0 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

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

เรียน ท่ำนประธำนสภำ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 

  บัดน่้   งึงพวลาี่มคณะผูไบริหารเององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จะขดไพสนอร่างเไอบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ่กครั้งหนงมง บะนั้น ในโอกาสน่้ คณะผูไบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จงงเอช้่แจงใหไี่านประธาน และสมาชิกีุกี่าน ขดไีราบึงงสึานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าพนินการ ในปีงบประมาณ พศ.ศ53)1 ดังต่อขปน่้ 
 

1. สถำนะกำรคลัง 
   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป     
         ในปงีบประมาณ พ...53)0 ณ วันี่ม 70 มิึุนายน พศ.ศ53)0 องค์กรปกครองส่วนีไองึิมน ม่สึานะการพงิน ดังน่้ 
    1ศ1ศ1 พงินฝากธนาคาร       35,5 3, 40ศ98 บาี 
    1ศ1ศ5 พงินสะสม           ), 70, 5)ศ11 บาี 
    1ศ1ศ7 พงินีุนส ารองพงินสะสม         5),)9 ,900ศ14 บาี 
    1.1.4 รายการี่มขดไกันพงินขวไแบบก่อหน้่ผูกพันและยังขม่ขดไพบิกจ่าย  

            จ านวนศศศศ-ศศศโครงการ  รวมศศศ-ศศศศบาี 
     1ศ1ศ3 รายการี่มขดไกันพงินขวไ โดยยังขม่ขดไก่อหน้่ผูกพัน 

 จ านวนศศศศศศ-ศศศศศศโครงการ  รวมศศศศศ-ศศศศบาี 
                         
 

    1.2 เงินกู้คงค้ำง  จ ำนวน   0.00   บำท 

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2560 
 

    ฉ1  รำยรับจริง จ ำนวน 35, 9),943ศ)) บาี  ประกอบดไวย 

 หมวดภาษ่อากร            จ านวน       1,07 ,885ศ14    บาี 
 หมวดค่าธรรมพน่ยม ค่าปรบัและใบอนญุาต            จ านวน         557,443ศ80    บาี 
 หมวดรายขดไจากีรัพยส์ิน            จ านวน         1 7,340ศ49    บาี 
 หมวดรายขดไจากสาธารณูปโภค และการพาณิชย ์  จ านวน                -          บาี 
 หมวดรายขดไพบ็ดพตล็ด     จ านวน             , 7)        บาี 
 หมวดรายขดไจากีุน               จ านวน                 0ศ00    บาี 
 หมวดภาษ่จัดสรร      จ านวน    50,775,541ศ57   บาี 
 หมวดพงินอุดหนุนีัมวขป      จ านวน    71,055,100ศ00  บาี 
    ฉ5  พงินอุดหนุนี่มรัฐบาลใหไ โดยระบุวัตึุประสงค์     จ านวน              -          บาี 
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    ฉ7  รายจ่ายจริง   จ านวน    73,501,4)9ศ34 บาี    ประกอบดไวย 
 งบกลาง                                        จ านวน   14,79 ,845     บาี 
 งานบุคลากร               จ านวน     8,4 8,808      บาี                                                  
 งบด าพนินงาน               จ านวน     3,000,513ศ17 บาี  
          งบลงีุน                 จ านวน    4,087,000     บาี                                                             
          งบรายจ่ายอืมน                    จ านวน            -         บาี 
         งบพงินอุดหนุน                                                     จ านวน   7,541,)04ศ41 บาี 
   ฉ4  รายจ่ายี่มจ่ายจากพงินอุดหนุนรัฐบาลใหไโดยระบุวัตึุประสงค์                     จ านวน            -         บาี 
   ฉ3  รายจ่ายี่มจ่ายจากพงินสะสม                       จ านวน   8,143,000     บาี  
   ฉ)  รายจ่ายี่มจ่ายจากพงินีุนส ารองพงินสะสม           จ านวน        0ศ00       บาี 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
 อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 

    1.1  รำยรับ                         

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี 2559 

ประมำณกำร 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

 รำยได้จัดเก็บ       

 1. หมวดภำษีอำกร    -  - 
    ฉ1  ภาษ่โรงพรือนและี่มดิน 700,  )  1 5)0,000 - 580,000 - 
    ฉ5  ภาษ่บ ารุงีไองี่ม  )0,7)9  5 )30,000 - )70,000 - 
    ฉ7  ภาษ่ป้าย )8,998 - )3,000 - )3,000 - 
    ฉ4  อากรการฆ่าสัตว์ - - - - - - 

รวมหมวดภำษีอำกร 1,130,144 43 975,000 - 975,000 - 
2. หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต       
    ฉ1  ค่าธรรมพน่ยมพก่มยวกับใบอนุญาตการเายสรุา 5,4)7 80 5,000 - 5,000 - 
     ฉ5  ค่าธรรมพน่ยมตามประมวลกมี่มดิน มศ9 - - - - - - 
    ฉ7  ค่าธรรมพน่ยมจดีะพบ่ยนพาณิชย์ 340 - 1,000 - 1,000 - 
    ฉ4  ค่าปรับผูไกระี าผิดกฎหมายจราจรีางบก 4,900 - 7,000 - 7,300 -  
    ฉ3  ค่าปรับการผิดสัญญา 5,700 - 70,000 - 50,000 - 
    ฉ)  ค่าใบอนุญาตอืมนๆ - - 3,000 - 3,000 - 
    ฉ   ค่าใบอนุญาตประกอบการคไาส าหรบักจิการ 5)8,800 - 133,000 - 180,000 - 
        ี่มพป็นอันตรายต่อสุเภาพ       
    ฉ8  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสึานี่มจ าหน่ายอาหาร )00 - 1,000 - 1,000 - 
        หรือสะสมอาหาร       
    ฉ9  ค่าธรรมพน่ยมอืมนๆ 9,03) - - - - - 
    ฉ10  ค่าใบอนุญาตควบคุมประพภี 7 4,000 - - - - - 
   รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 296,059 80 195,000 - 210,500 - 
3. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน       

(1) ดอกพบ่้ย 391,826 33 300,000 - 250,000 - 
(2) รายขดไจากีรัพยส์ินอืมนๆ - - - - - - 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 391,826 55 300,000 - 250,000 - 
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 รำยรับ 

รำยรับจริง 
ปี 2559 

ประมำณกำร 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

4. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด       
    1ศ ค่าเายแบบแปลน 80,000 - 100,000 -  0,000 - 
    5ศ รายขดไพบ็ดพตล็ดอืมนๆ 1,0 4 40 7,000 - 3,000 - 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 81,074 40 103,000 - 75,000 - 
รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,899,105 18 1,573,000 - 1,510,500 - 

 รำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร       
ปกครองส่วนท้องถิ่น       
หมวดภำษีจัดสรร       
   ฉ1  ภาษ่และค่าธรรมพน่ยมรึยนต์และลไอพลืมอน 734,0)9 93 130,000 - 500,000 - 
   ฉ2  ภาษ่มูลค่าพพิมมตาม พรบศก าหนดแผนฯ 9,5)0,304  4 8,000,000 - 8,000,000 - 
   ฉ3  ภาษ่มูลค่าพพิมมตามพศรศบศ จัดสรรรายขดไ ),053,115 01 3,000,000 - 3,000,000 - 
   ฉ4  ภาษ่ธุรกิจพบพาะ 130,738 14 200,000 - 500,000 - 
   ฉ5  ภาษ่สุรา 5,917,179 15 5,500,000 - 5,300,000 - 
   ฉ6  ภาษ่สรรพสามิต ),5)),18) 25 3,000,000 - 3,000,000 - 
   ฉ7  ค่าภาคหลวงแร ่ 137,078 79 130,000 - 120,000 - 
   ฉ8  ค่าภาคหลวงปิโตพล่ยม 107,048 81 170,000 - 110,000 - 
   ฉ9  ค่าธรรมพน่ยมจดีะพบ่ยนสิี ธิและ 1,300,1)9 - 5,000,000 - 1,300,000 - 
         นิติกรรมตามประมวลกฎหมายี่มดิน       
   ฉ10  ค่าธรรมพน่ยมและค่าใชไน้ าบาดาล 3,)00 - 5,000 - 5,300 - 
   ฉ11  ภาษ่จัดสรรอืมนๆ - - - - - - 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 26,719,266 81 23,112,000 - 22,632,500 - 
รำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น       
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       

เงินอุดหนุนท่ัวไป 17,964,886 - 40,000,000 - 38,000,000 - 
รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 17,964,886 - 40,000,000 - 38,000,000 - 

รวม 46,583,257 99 64,685,000 - 62,143,000 - 



  

ค าแึลงงบประมาณ 
ประจ าปงีบประมาณ พศ.ศ53)1 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
อ าพภอบ่อพลอย จงัหวัดกาญจนบุร ่

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 5339 

ประมาณการ  
ปี 53)0 

ประมาณการ  
ปี 53)1 

รำยได้จัดเก็บเอง    

         หมวดภาษ่อากร 970,000 973,000 973,000 
         หมวดค่าธรรมพน่ยม ค่าปรับ และใบอนุญาต 138,000 193,000 510,300 
         หมวดรายขดไจากีรัพยส์ิน 400,000 700,000 530,000 
         หมวดรายขดไจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 
         หมวดรายขดไพบด็พตล็ด 105,000ศ00 107,000ศ00  3,000 
         หมวดรายขดไจากีุน 0ศ00 0ศ00 0ศ00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,630,000 1,573,000 1,510,500 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
         หมวดภาษ่จัดสรร 24,468.228 23,112,000 22,632,500 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24,468.228 23,112,000 22,632,500 
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
         หมวดพงินอุดหนุนีัมวขป 17,218,500 40,000,000 38,000,000 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 17,218,500 40,000,000 38,000,000 
รวม 43,316,728 64,685,000 62,143,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

ค าแึลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พศ.ศ53)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 5339 
ประมาณการ  

ปี 53)0 
ประมาณการ  

ปี 53)1 

จ่ำยจำกงบประมำณ    

       งบกลาง 7,939,088 51,9 5,000 55,518,500 
       งบบุคลากร 15,104,400 17,800,750 15,4 8,170 
       งบด าพนินงาน 10,15),)40 17,778, 80 15,14 ,4 0 
       งบลงีุน 15,478,)00 10,883,900 10,8 3,500 
       งบรายจ่ายอืมน 70,000 70,000 70,000 
       งบพงินอุดหนุน 4,)38,000 4,)38,000 4,794,000 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 43,316,728 64,685,000 62,143,000 
รวม 43,316,728 64,685,000 62,143,000 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พศ.ศ53)1 

 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 533  ปี 5338 ปี 5339 ปี 53)0 ยอดต่าง% ปี 53)1 

หมวดภำษีอำกร       
        ภาษ่โรงพรือนและี่มดิน 0ศ00 0ศ00 530,000 5)0,000  ศ)9 % 580,000 
        ภาษ่บ ารุงีไองี่ม 0ศ00 0ศ00 )30,000 )30,000 -7ศ08 % )70,000 
        ภาษ่ป้าย 0ศ00 0ศ00  0,000 )3,000 0ศ00 % )3,000 

รวมหมวดภำษีอำกร 0ศ00 0ศ00 9 0,000 9 3,000 - 9 3,000 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต       

ค่าธรรมพน่ยมพก่มยวกับใบอนุญาตการเายสุรา 0ศ00 0ศ00 5,000 5,000 0ศ00 % 5,000 
        ค่าธรรมพน่ยมในการออกหนังสือรับรอง 0ศ00 0ศ00 1,000 1,000 0ศ00 % 1,000 
        การแจไงสึานี่มจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร       
         ค่าธรรมพน่ยมพก่มยวกับีะพบ่ยนพาณิชย์ 0ศ00 0ศ00 1,000 1,000 0ศ00 % 1,000 
         ค่าปรับผูไกระี าผิดกฎหมายจราจรีางบก 0ศ00 0ศ00 5,000 7,000 1)ศ)  % 7,300 
        ค่าปรับการผิดสัญญา 0ศ00 0ศ00 70,000 70,000 -77ศ77 % 50,000 
        ค่าใบอนุญาตประกอบการคไาส าหรับ 0ศ00 0ศ00 150,000 133,000 1)ศ17 % 180,000 
        กิจการี่มพป็นอันตรายต่อสุเภาพ       
        ค่าใบอนุญาตอืมนๆ 0ศ00 0ศ00 5,000 7,000 0ศ00 % 7,000 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 0.00 0.00 158,000 195,000 - 510,300 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน       
        ดอกพบ่้ย 0ศ00 0ศ00 400,000 700,000 -1)ศ)  % 530,000 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 0.00 0.00 400,000 300,000 - 530,000 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พศ.ศ53)1 

 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 533  ปี 5338 ปี 5339 ปี 53)0 ยอดต่าง% ปี 53)1 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด       
        ค่าเายแบบแปลน 0ศ00 0ศ00 100,000 100,000 -70ศ00 %  0,000 
        รายขดไพบ็ดพตล็ดอืมนๆ 0ศ00 0ศ00 5,000 7,000 ))ศ)  % 3,000 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 0ศ00 0ศ00 105,000 107,000 -  3,000 
หมวดภำษีจัดสรร       

ภาษ่และค่าธรรมพน่ยมรึยนต์และลไอพลืมอน 0ศ00 0ศ00 0ศ00 130,000 77ศ77 % 500,000 
         ภาษ่มูลค่าพพิมมตาม พศรศบศ ก าหนดแผนฯ 0ศ00 0ศ00 8,1) ,558 8,000,000 0ศ00 % 8,000,000 
         ภาษ่มูลค่าพพิมมตาม พศรศบศ จัดสรรรายขดไฯ 0ศ00 0ศ00 3,300,000 3,000,000 0ศ00 % 3,000,000 
         ภาษ่ธุรกิจพบพาะ 0ศ00 0ศ00 500,000 200,000 0ศ00 % 500,000 
         ภาษ่สุรา 0ศ00 0ศ00 2,300,000 2,300,000 0ศ00 % 5,300,000 
         ภาษ่สรรพสามิต 0ศ00 0ศ00 3,)00,000 3,000,000 0ศ00 % 3,000,000 
         ค่าภาคหลวงแร่ 0ศ00 0ศ00 130,000 170,000 - ศ)9 % 150,000 
         ค่าภาคหลวงปิโตรพล่ยม 0ศ00 0ศ00 130,000 170,000 -13ศ78 % 110,000 
         ค่าธรรมพน่ยมจดีะพบ่ยนสิีธิและนิติกรรม 0ศ00 0ศ00 5,500,000 5,000,000 -53ศ00 % 1,300,000 
         ตามประมวลกฎหมายี่มดิน       
           ค่าธรรมพน่ยมและค่าใชไน้ าบาดาล 0ศ00 0ศ00 1,000 5,000 53ศ00 % 5,300 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 0.00 0.00 24,468,228 23,112,000 - 55,)57,300 
หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป       
         พงินอุดหนุนีัมวขป ส าหรับด าพนินการตาม 0ศ00 0ศ00 1 ,518,300 40,000,000 -3ศ00 % 78,000,000 
         อ านาจหนไาี่มและภารกิจึ่ายโอนพลือกี า       

รวมหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป 0.00 0.00 17,218,500 40,000,000 - 78,000,000 
รวมทุกหมวด 0.00 0.00 43,316,728 64,685,000 - )5,147,000 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัต ิ

เร่ือง 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 
 
 

ของ 
 

 
 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
อ ำเภอบ่อพลอย    จังหวัดกำญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

 



    12 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 

            1.2 รำยจำ่ย 

 
รำยจำ่ย รำยจำ่ยจริง 

ปี 2559 
ประมำณกำร 

ปี 2560 
ประมำณกำร 

ปี 2561 

จ่ำยจำกงบประมำณ    

         งบกลาง 393,337 51,9 5,000 55,075,500 

         งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 5,338, 7) 17,800,750 15,4 8,170 
         ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจำ้งชั่วครำว)    
         งบด าพนินงาน (หมวดค่ำตอบแทน 4,805,119ศ81 17,778, 80 15,03 ,4 0 
         ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่ำ    
         สำธำรณูปโภค)    
         งบลงีุน (หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดิน 9, 71,000 10,883,900 11,131,500 
         และสิ่งก่อสรำ้ง)    

        งบรายจ่ายอืมน (หมวดรำยจำ่ยอ่ืน) 0ศ00 70,000 70,000 

        งบพงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 3,548,000 4,)38,000 4,794,000 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 20,935,408.81 64,685,000 62,143,000 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่างเไอบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปงีบประมาณ พศ.ศ5361 เององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุม่ 
อ าพภอบ่อพลอย จงัหวัดกาญจนบุร ่

 

ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรงำนท่ัวไป  
      แผนงานบรหิารงานีัมวขป 13,013,750 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน  774,800 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
      แผนงานการ.งกษา 10,989,))4 
      แผนงานสาธารณสุเ 750,000 
      แผนงานสังคมสงพคราะห ์ 804, )0 
      แผนงานพคหะและชุมชน 11,88 ,53) 
      แผนงานสรไางความพเไมแเ็งเองชุมชน  184,000 
      แผนงานการ.าสนา วัฒนธรรม และนันีนาการ 303,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
       แผนงานการพกษตร  0,000 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  
       แผนงานงบกลาง 55,075,500 

งบประมำณรำยจำ่ยท้ังสิ้น 62,143,000 
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รายจ่ายตามงาน และงบรายจ่าย 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม  
อ าพภอบ่อพลอย จงัหวัดกาญจนบุร ่

                         งบกลำง 
 

 

 

 

 

 

 

      แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

                 
                   งำน   

        งบ                 
งำนบริหำรท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง รวม 

งบบุคลำกร 7,497,640 1,8)9,480 9,367,120 

      พงินพดือน ฉฝ่ายการพมือง  7,  9,)40 0ศ00 7,  9,)40 

      พงินพดือน ฉฝ่ายประจ า  7, 18,000 1,8)9,480 3,38 ,480 

งบด ำเนินงำน 3,886,000  70,000 4,616,000 

      ค่าตอบแีน )30,000 700,000 930,000 

      ค่าใชไสอย 1,771,000 530,000 1,381,000 

      ค่าวัสด ุ 9 0,000 1 0,000 1,140,000 

      ค่าสาธารณูปโภค 973,000 10,000 943,000 

งบลงทุน 83,800 888,400 972,200 

      ค่าครุภัณฑ์ 83,800 888,400 9 5,500 

งบรำยจ่ำยอ่ืน 30,000 0.00 30,000 

       รายจ่ายอืมน 70,000 - 70,000 

งบเงินอุดหนุน 30,000 0.00 30,000 

       พงินอุดหนุน 70,000 - 70,000 

รวม 11,527,440 3,487,880 15,015,320 

                 
                  งำน 

        งบ   
งำนงบกลำง รวม 

งบกลาง 55,075,500 55,075,500 

     งบกลาง 51,)75,500 51,)75,500 

     บ าพหน็จ/บ านาญ 400,000 400,000 

รวม 22,032,200 22,032,200 
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  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

                 
                   งำน   

        งบ                 

งำนบริหำรทัว่ไป
เกี่ยวกบักำรรกัษำ
ควำมสงบภำยใน 

งำนป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
รวม 

งบบุคลำกร 124,800 0.00 124,800 

      พงินพดือน ฉฝ่ายประจ า  154,800 0ศ00 154,800 

งบด ำเนินงำน 210,000 0ศ00 210,000 

      ค่าใชไสอย 510,000 - 510,000 

รวม 334,800 - 334,800 

 

  แผนงำนกำรศึกษำ 

                 
                   งำน   

        งบ                 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

งำนระดับก่อน  
วัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

งำนศึกษำ 
ไม่ก ำหนดระดับ 

รวม 

งบบุคลำกร 1,528,194 0.00 0.00 1,528,194 

      พงินพดือน ฉฝ่ายประจ า  1,358,194 0ศ00 0ศ00 1,358,194 

งบด ำเนินงำน 1,964,110 3,487,360 10,000 5,461,470 

      ค่าตอบแีน 570,000 0ศ00 0ศ00 570,000 

      ค่าใชไสอย 1,7 4,000 1,54 ,500 10,000 5,)71,500 

      ค่าวัสด ุ 150,000 5,540,1)0 0ศ00 5,7)0,1)0 

      ค่าสาธารณูปโภค 540,110 0ศ00 0ศ00 540,110 

งบลงทุน 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 

      ค่าครุภัณฑ์ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 

งบเงินอุดหนุน 260,000 3,740,000 0.00 4,000,000 

       พงินอุดหนุน 5)0,000 7, 40,000 0.00 4,000,000 

รวม 3,752,304  ,55 ,7)0 10,000 10,989,))4 
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        แผนงำนสำธำรณสุข 

                 
                   งำน   

        งบ                 

งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข 

รวม 

งบด ำเนินงำน 200,000 200,000 

      ค่าใชไสอย 500,000 500,000 

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000 

       พงินอุดหนุน 150,000 150,000 

รวม 750,000 750,000 

 

       แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

                 
                   งำน   

        งบ                 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเครำะห์ 

งำนสวัสดิกำรและ 
สังคมสงเครำะห์ 

รวม 

งบบุคลำกร 549,760 - 549,760 

      พงินพดือน ฉฝ่ายประจ า  349, )0 - 349, )0 

งบด ำเนินงำน 130,000 100,000 230,000 

      ค่าตอบแีน 70,000 - 70,000 

      ค่าใชไสอย 100,000 100,000 500,000 

งบเงินอุดหนุน 0.00 25,000 25,000 

       พงินอุดหนุน 0ศ00 53,000 53,000 

รวม ) 9, )0 153,000 804,760 
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         แผนงำนเคหะและชุมชน 

                 
                   งำน   

        งบ                 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน งำนรวม 

งบบุคลำกร 908,256 0.00 908,256 

      พงินพดือน ฉฝ่ายประจ า  908,53) 0ศ00 908,53) 

งบด ำเนินงำน 800,000 0.00 800,000 

      ค่าตอบแีน )5,000 0ศ00 )5,000 

      ค่าใชไสอย 498,000 0ศ00 498,000 

      ค่าวัสด ุ 540,000 0ศ00 540,000 

งบลงทุน 579,000 9,600,000 1,917,000 

      ค่าครุภัณฑ์ 37,000 0ศ00 37,000 

      ค่าี่มดินและสิมงก่อสรไาง 35),000 9,)00,000 10,15),000 

งบเงินอุดหนุน 0ศ00 0ศ00 0ศ00 

       พงินอุดหนุน 0ศ00 0ศ00 0ศ00 

รวม 2,287,256 9,600,000 11,887,256 

 

           แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

                 
                   งำน   

        งบ                 

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบด ำเนินงำน 80,000 80,000 

      ค่าใชไสอย 80,000 80,000 

งบเงินอุดหนุน 104,000 104,000 

      พงินอุดหนุน 104,000 104,000 

รวม 184,000 184,000 
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  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

                 
                   งำน   

        งบ                 
งำนกีฬำและนันทนำกำร 

งำนศำสนำ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

งบด ำเนินงำน 170,000 220,000 390,000 

     ค่าใชไสอย 1 0,000 550,000 790,000 

      ค่าวัสด ุ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 

งบเงินอุดหนุน 0ศ00 113,000 113,000 

       พงินอุดหนุน 0ศ00 113,000 113,000 

รวม 170,000 335,000 505,000 

 

  แผนงำนกำรเกษตร 

                 
                   งำน   

        งบ                 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ
และป่ำไม้ 

รวม 

งบด ำเนินงำน 70,000 0.00 70,000 

     ค่าใชไสอย  0,000 0ศ00  0,000 

รวม 70,000 0.00 70,000 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
อ ำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกำญจนบุรี 
------------------------------------------ 

 โดยี่ม พป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ ...2561 อา.ัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ...2577 มาตรา 8  จงงตราเไอบัญญัติเง้นขวไ โดยความพห็นชอบ
เองสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม และโดยอนุมัติเองนายอ าพภอบ่อพลอย            

 เไอ 1 เไอบัญญัติน่ ้พร่ยกว่า “เไอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พศ.ศ 5361” 
 เไอ 2 เไอบัญญัติน้่ ใหไใชไบังคับ ตั้งแต่วันี่ม 1 ตุลาคม 25)0 พป็นตไนขป 
 เไอ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ...2561 พป็นจ านวนรวมท้ังสิ้น 62,143,000 บำท  
 เไอ 4 งบประมาณรายจ่ายีัมวขป จ่ายจากรายขดไจัดพก็บพอง หมวดภาษ่จัดสรร และหมวดพงินอุดหนุนีัมวขป พป็น
จ ำนวนรวมท้ังสิ้น 62,143,000  บำท โดยแยกรายละพอ่ยดตามแผนงานขดไ ดังน่้ 
 

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  
     แผนงานบริหารงานีัมวขป (00100) 13,013,750 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 774,800 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  
     แผนงานการ.งกษา (00210)   10,989,))4 
     แผนงานสาธารณสุเ (00220)                 750,000 
     แผนงานสังคมสงพคราะห์ (00230) 804, )0 
     แผนงานพคหะและชุมชน (00240) 11,88 ,53) 
     แผนงานสรไางความพเไมแเ็งเองชุมชน (00250)  184,000 
      แผนงานการ.าสนา วัฒนธรรมและนันีนาการ (00260) 303,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  
     แผนงานการพกษตร (00320)   0,000 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400)  
     แผนงานงบกลาง (00410)  55,075,500 

งบประมำณรำยจำ่ยท้ังสิ้น 62,143,000 
  
     
 

 



 

 



 

21 

รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 5337 ปี 5338 ปี 5339 ปี 53)0 
ยอดต่าง 

ฉ%  
ปี 53)1 

หมวดภำษีอำกร       
    ฉ1  ภาษ่โรงพรือนและี่มดิน 0ศ00 0ศ00 3)),110 5)0,000  ศ)9 580,000 
    ฉ5  ภาษ่บ ารุงีไองี่ม 0ศ00 0ศ00 1,1)3,057ศ78 )30,000 -7ศ08 )70,000 
    ฉ7  ภาษ่ป้าย 0ศ00 0ศ00 73),840 )3,000 0ศ00 )3,000 
    ฉ4  อากรฆ่าสัตว ์ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 

 

รวมหมวดภำษีอำกร 
 

0.00 0.00 2,087,973.38 975,000 0.00 975,000 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนญุำต       
   ฉ1  ค่าธรรมพน่ยมใบอนุญาตเายสุรา 0ศ00 0ศ00 5,4)7,800 5,000 0ศ00 5,000 
   ฉ5  ค่าธรรมพน่ยมใบอนุญาตอันตรายต่อสุเภาพ 0ศ00 0ศ00 5)8,800 133,000 1)ศ17 180,000 
   ฉ7  ค่าธรรมพนย่มสึานี่มจ าหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร 0ศ00 0ศ00 )00 1,000 0ศ00 1,000 
   ฉ4  ค่าธรรมพน่ยมการจดีะพบ่ยนพาณิชย ์ 0ศ00 0ศ00 340 1,000 0ศ00 1,000 
   ฉ3  ค่าปรับผูไกระี าผิดกฎจราจร 0ศ00 0ศ00 4,900 7,000 1)ศ)  7,300 
   ฉ)  ค่าปรับการี าผิดสัญญา 0ศ00 0ศ00 3, 00 70,000 -77ศ77 50,000 
   ฉ   ค่าใบอนุญาตอืมนๆ 0ศ00 0ศ00 9,03) 7,000 0ศ00 7,000 

 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนญุำต 
 

0.00 0.00 296,059.80 195,000 0.00 210,500 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 5337 ปี 5338 ปี 5339 ปี 53)0 
ยอดต่าง 

ฉ%  
ปี 53)1 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน       
    ฉ1  ดอกพบ้่ย 0ศ00 0ศ00 791,85)ศ33 700,000 -1)ศ)  530,000 
    ฉ5  รายขดไจากีรัพย์สินอืมนๆ       

 

รวมหมวดรำยไดจ้ำกทรัพย์สิน 563,199.94 285,757.30 391,826.55 300,000  250,000 

หมวดรำยได้เบด็เตลด็       
   ฉ1  ค่าเายแบบแปลน 0ศ00 0ศ00 80,000 100,000 -70ศ00  0,000 
   ฉ5  รายขดไพบ็ดพตล็ดอืมนๆ 0ศ00 0ศ00 1,0 4ศ40 7,000 ))ศ)  3,000 

    
รวมหมวดรำยได้เบด็เตลด็ 0ศ00 0ศ00 81,074.40 103,000 0.00 75,000 

หมวดภำษีจดัสรร       
   ฉ1  ภาษามูลคา่พพิมมตาม พศรศบศก าหนดแผนฯ 0ศ00 0ศ00 9,5)0,300ศ 4 8,000,000 0ศ00 8,000,000 
   ฉ5  ภาษ่มูลค่าพพิมม 1 ใน 9 0ศ00 0ศ00 ),053,115ศ01 3,000,000 0ศ00 3,000,000 
   ฉ7  ภาษธุรกิจพบพาะ 0ศ00 0ศ00 130,738ศ14 500,000 0ศ00 500,000 
   ฉ4  ภาษ่สุรา 0ศ00 0ศ00 5,917,179ศ15 5,300,000 0ศ00 5,300,000 
   ฉ3  ภาษ่สรรพสามิต 0ศ00 0ศ00 ),5)),18)ศ53 3,000,000 0ศ00 3,000,000 
   ฉ)  ค่าภาคหลวงแร ่ 0ศ00 0ศ00 17 ,0 8ศ 9 170,000 - ศ)9 150,000 
   ฉ   ค่าภาคหลวงปิโตพล่ยม 0ศ00 0ศ00 10 ,048ศ81 170,000 -13ศ78 110,000 
   ฉ8  คา่ธรรมพน่ยมจดีะพบ่ยนสิีธิและนิติกรรม 0ศ00 0ศ00 1,300,1)9 5,000,000 -53ศ00 1,300,000 
   ฉ9  ค่าธรรมพน่ยมน้ าบาดาลและใชไน้ าบาดาล 0ศ00 0ศ00 3,)00 5,000 53ศ00 5,300 
  ฉ10  ภาษแ่ละค่าธรรมพน่ยมรึยนต์และลไอพลืมอน 0ศ00 0ศ00 734,0)9ศ93 130,000 77ศ77 500,000 

 

รวมหมวดภำษีจดัสรร 
0ศ00 0ศ00 26,779,266.61 23,112,000 0.00 22,632,500 

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป       
    ฉ1  พงินอุดหนนุีัมวขปส าหรับด าพนนิการตามอ านาจ 0ศ00 0ศ00 1 ,9)4,88) 40,000,000 0ศ00 78,000,000 
หนไาี่มและภารกิจึ่ายโอนพลือกตั้ง       

 

รวมเงินอุดหนนุทั่วไป 
0ศ00 0ศ00 1 ,9)4,88) 40,000,000 0ศ00 78,000,000 

 

รวมทุกหมวด 
0ศ00 0ศ00 47,541,086.94 64,685,000 0.00 62,143,000 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจำ่ยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
อ ำเภอบ่อพลอย      จังหวัดกำญจนบุรี 

 

  ประมำณกำรรำยรับท้ังสิ้น  62,143,000 บำท  แยกเป็น 

รำยได้จัดเก็บเอง 

1. หมวดภำษีอำกร       รวม  975,000 บำท  
    ฉ1  ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน      จ านวน 580,000 บาี 
ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกับปีงบประมาณี่มผ่านมา  
    ฉ2  ภำษีบ ำรุงท้องท่ี       จ านวน )70,000 บาี 
ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกับปีงบประมาณี่มผ่านมา ตามจ านวนผูไอยู่ในเ่ายช าระภาษ่ 
    ฉ7  ภำษีป้ำย        จ านวน )3,000 บาี 
ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกับปีงบประมาณี่มผ่านมา ตามจ านวนผูไอยู่ในเ่ายช าระภาษ่ 
    ฉ4  อำกรกำรฆ่ำสัตว์       จ านวน    -  บาี 
ค าช้่แจง :  

2. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต    รวม 210,500 บำท 
    ฉ1  ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ   จ านวน 2,000 บาี 
ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกับี่มขดไรับจรงิในปงีบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ2  ค่ำธรรมเนียมตำมประมวลกม.ที่ดิน ม.9     จ านวน    -     บาี 
ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกับี่มขดไรับจรงิในปงีบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ7  ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนพำณิชย์    จ านวน  1,000  บาี 
 ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ4  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก    จ านวน 7,300  บาี 
 ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ3  ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ      จ านวน  50,000  บาี 
 ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ)  ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ       จ านวน  7,000  บาี 
ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกับี่มขดไรับจรงิในปงีบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ   ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จ านวน  180,000  บาี 
ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกับี่มขดไรับจรงิในปงีบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ8  ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร  จ านวน  1,000  บาี 
ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกับี่มขดไรับจรงิในปงีบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ9  ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ       จ านวน      -   บาี 
ค าช้่แจง :   - 
    ฉ10  ค่ำใบอนุญำตควบคุม ประเภทท่ี 3    จ านวน      -   บาี 
ค าช้่แจง :   -  
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3. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน       รวม 250,000 บำท 
    ฉ1  ดอกเบ้ีย        จ านวน 250,000 บาี 
  ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกับี่มขดไรับจริงในปงีบประมาณี่มผ่านมา 

    ฉ5  รำยได้จำกทรัพย์สินอ่ืนๆ      จ านวน   -    บาี 
  ค าช้่แจง :    - 

4. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด       รวม 75,000 บำท 
    ฉ1  ค่ำขำยแบบแปลน       จ านวน  0,000 บาี 
  ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกับี่มขดไรับจริงในปงีบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ5  รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ      จ านวน 3,000 บาี 
   ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกับี่มขดไรับจรงิในปีงบประมาณี่มผ่านมา 

รำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดภำษีจัดสรร       รวม 22,632,500 บำท  
    ฉ1  ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน    จ านวน 500,000 บาี 
    ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ2  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ    จ านวน 8,000,000 บาี 
    ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ7  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ ฯ    จ านวน 3,000,000 บาี 
    ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ4  ภำษีกิจเฉพำะ       จ านวน 500,000 บาี 
    ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ3  ภำษีสุรำ        จ านวน 5,300,000 บาี 
    ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ)  ภำษีสรรพสำมิต       จ านวน 3,000,000 บาี 
    ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ   ค่ำภำคหลวงแร่       จ านวน 150,000 บาี 
    ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ8  ค่ำภำคหลวงปิโตเลียม      จ านวน 110,000 บาี 
    ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ9  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน จ านวน 1,300,000 บาี 
    ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ10  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล     จ านวน 5,300 บาี 
    ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
    ฉ11  ภำษีจัดสรรอ่ืนๆ       จ านวน    -   บาี 
    ค าช้่แจง :    -  

รำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      รวม 38,000,000 บำท 
    ฉ1  เงินอุดหนุนท่ัวไปส ำหรับด ำเนินกำร ตำมอ ำนำจหน้ำท่ี  จ านวน 38,000,000 บาี   
        และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ  
    ค าช้่แจง : ประมาณการขวไใกลไพค่ยงกบัี่มขดไรบัจริงในปีงบประมาณี่มผ่านมา 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        
งำนบริหำรทั่วไป        
งบบุคคลำกร        
หมวดเงินเดอืน        
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)        
ฉ1  พงินพดือนนายก/รองนายก 478,833 314,080 458,400 )00,000 375,080 0 375,080 
ฉ5  พงินค่าตอบแีนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 79,)09 45,150 73,100 30,000 43,)00 0 43,)00 
ฉ7  พงินค่าตอบแีนพิพ.ษนายก/รองนายก 79,)09 45,150 73,100 30,000 43,)00 0 43,)00 
ฉ4  พงินค่าตอบแีนพลเานุการ/ี่มปรงกษานายก อบตศ   ,350 8),400  5,000 8),400 90, 50 0 90, 50 
ฉ5  พงินค่าตอบแีนสมาชิก สภา อบตศ 5,831,935 5,90),941 5,473,8 5 7,000,000 7,0)3,)40 0 7,0)3,)40 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        
ฉ6  พงินพดือนพนักงาน  3 ,080 1,015,083 975,)1  5,300,000 5,000,000 0ศ73 5,00 ,000 
ฉ   พงินพพิมมต่างๆ เองพนักงาน  4,8)0 31,010 0ศ00 50,000 0 0 0 
ฉ8  พงินประจ าต าแหน่ง 97,413 549,713 185,000 570,000 535,000 0 535,000 
ฉ9  ค่าจไางลูกจไางประจ า 54 ,)80 5)7,580 581,370 7 0,000 400,000  ศ53 459,000 
ฉ10  พงินพพิมมต่างๆ เองลูกจไาง 35,440 )5,350 8,910 70,000 70,000 0 70,000 
ฉ11  ค่าจไางพนักงานจไาง, ค่าตอบแีนพนักงานจไาง 359,350 )78,090 81 , 00 1,500,000 1, 00,000 -35ศ94 800,000 
ฉ15  พงินพพิมมต่างๆเองพนักงานจไาง 1) ,)80 183,033 9),530 500,000 700,000 -77ศ77 500,000 
ฉ17  พงินอืมนๆ, พงินพพิมมต่างๆ เองพนักงานึ่ายโอน 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดเงินเดอืน 5,410,220 6,053,016 5,325,479 8,336,400 8,461,640  7,497,640 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

งบด ำเนินงำน        
ค่ำตอบแทน        
ฉ1  ค่าตอบแีนผูไปฏิบัติราชการอันพป็นประโยชน์ 249,852 )5 ,000 0ศ00 700,000 1,300,000 -)0 )0,000 
    ต่อองค์กรปกครองส่วนีไองึิมน        
ฉ5  พงินช่วยพหลือการ.งกษาบุตร 18, 00 77,480 3,5)0 30,000 30,000 0 30,000 
ฉ7  พงินช่วยพหลือค่ารักษาพยาบาล 64,079 4,80) 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดค่ำตอบแทน 332,631 665,286 5,260 350,000 1,550,000  650,000 
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพพืมอใหไขดไมาซงมงบริการ 198,)40 72,000 1 ),000 583,000 81 ,300 3ศ75 8)1,000 
ฉ5  รายจ่ายพก่มยวกับการรับรองพิธ่การ 49,) 3 4),)00 5),430 40,000 )0,000 0 )0,000 
ฉ7  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา 370,50  3)),75 ศ 3 340, 33 1,))),000 1,310,000 -8)ศ09 510,000 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        
ฉ4  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมีรัพย์สิน 44,)49ศ39 93,471ศ48 178,387ศ91 500,000 4)9,000 -3 ศ7) 500,000 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 823,171.59 780,359.23 881,788.91 5,489,000 2,856,500  1,771,100 
ค่ำวัสด ุ        
ฉ1  วัสดุส านักงาน 7 ,)90 105,344  9,9 4ศ03 100,000 170,000 13ศ78 130,000 
ฉ5  วัสดุงานบไานงานครัว 1 ,)3) 13,974 9,030 70,000 )0,000 0 )0,000 
ฉ7  วัสดุยานพาหนะและเนสง่ 77,470 3 ,110 8,700 100,000 100,000 0 100,000 
ฉ4  วัสดุพช้ือพพลิงและหล่อลืมน 497,337 419,151 714,704 300,000 300,000 0 300,000 
ฉ3  วัสดุคอมพิวพตอร ์  3,893 47,083 4 ,070 100,000 100,000 0 100,000 
ฉ)  วัสดุขฟฟ้าและวิีย ุ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 3,000 100 10,000 
ฉ   วัสดุอืมนๆ 7,409ศ)3 53,0)0ศ)0 0ศ00 0ศ00 30,000 0 30,000 

รวมหมวดค่ำวัสด ุ 661,633.65 662,854.60 458,658.05 830,000 945,000  970,000 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

ค่ำสำธำรณูปโภค        
ฉ1  ค่าขฟฟ้า 1,13 , 40ศ39 985,751ศ5  553,1)8ศ03 300,000  00,000 -14ศ59 )00,000 
ฉ5  ค่าน้ าประปา 58,314ศ03 70, 19ศ90 17,507ศ5) 30,000 )0,000 0 )0,000 
ฉ7  ค่าโีร.ัพี ์ 79,395ศ55 35,050ศ77 45,799ศ17 100,000 140,000 -14ศ59 150,000 
ฉ4  คา่ขปรษณ่ย์ 7,000 ),000 0ศ00 ),000 3,000 0 3,000 
ฉ3  คา่บริการสืมอสารและโีรคมนาคม 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 110,000 7)ศ7) 130,000 

รวมหมวดค่ำสำธำรณปูโภค 1,228,846.86 1,071,061.50 280,770.44 656,000 1,015,000  935,000 
งบลงทุน        
ค่ำครุภัณฑ ์        
ฉ1  ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,140 0ศ00 0ศ00 55,400 10,000 -100 0 
ฉ5  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเนสง่ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00  8 ,000 -100 0 
ฉ7  ครุภัณฑ์งานบไานงานครัว 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 74,300 -100 0 
ฉ4  ครุภัณฑ์ขฟฟ้าและวิีย ุ 11,)00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ3  ครุภัณฑ์คอมพิวพตอร์ 55, 90 70,000 0ศ00 87,900 0 100 87,800 
ฉ)  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 150, 7)ศ18 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
    ฉวงพงินพกิน 3,000 บาี         
ฉ   ครุภัณฑ์อืมนๆ 0ศ00 1)1,900 )8,000 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ8  ครุภัณฑ์ โฆษณาและพผยแพร่  0ศ00 74,000 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ ์ 159,266.18 191,900 102,000 106,300 831,500  83,800 
งบเงินอดุหนนุ        
เงินอุดหนุน        
ฉ1  พงินอุดหนุนองค์กรปกครอง 70,000 10,000 50,000 70,000 70,000 -100 0 
ส่วนีไองึิมน        
ฉ5  พงินอุดหนุนส่วนราชการ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 100 70,000 

รวมหมวดเงินอดุหนนุ 30,000 10,000 20,000 30,000 30,000  30,000 
งบรายจ่ายอ่ืน        

ฉ1  รายจ่ายอืมน 53,000 433,9 5ศ 0 0ศ00 70,000 70,000 0 70,000 
รวมหมวดรำยจ่ำยอื่น 53,000 455,972.70 0.00 30,000 30,000  30,000 

รวมงำน 8,670,769.28 9,890,450.03 7,073,956.40 12,827,700 15,719,640  11,527,440 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        
งำนบริหำรงำนคลัง        
งบบุคลำกร        
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        
ฉ1  พงินพดือนพนักงาน 314,330 )87,533 )58,)50 1,000,000 1,500,000 )ศ)5 1,5 9,440 
ฉ5  พงินพพิมมต่างๆ เองพนักงาน 97,900 7 ,170 0ศ00 50,000 0 0 0 
ฉ7  พงินประจ าต าแหน่ง 0ศ00 )1,01) 73,000 45,000 45,000 0 45,000 
ฉ4  คา่จไางลูกจไางประจ า 170,780 173,480 178,053 180,000 570,000 -11ศ31 507,350 
ฉ3  พงินพพิมมต่างๆ เองลูกจไาง 1),890 11,940 830 50,000 70,000 0 70,000 
ฉ)  ค่าจไางพนักงานจไาง, คา่ตอบแีน 1)),080 1 8,310 509,300 5 0,000 5)0,000 1ศ 4 5)4,350 
    พนักงานจไาง        
ฉ   พงินพพิมมต่างๆ เองพนักงานจไาง 49,950 45,850 70,000 30,000 30,000 0 30,000 
ฉ8  พงินอืมนๆ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดเงินเดอืน 971,720 1,150,151 1,041,995 1,582,000 1,812,000  1,869,480 
งบด ำเนินงำน        
ค่ำตอบแทน        
ฉ1  คา่ตอบแีนผูไปฏิบัติราชการอันพป็น 0ศ00 590,) 0 0ศ00 100,000 400,000 -75ศ3 5 0,000 
ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนีไองึิมน        
ฉ5  พงินชว่ยพหลือการ.งกษาบุตร 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 70,000 0 70,000 
ฉ7  พงินช่วยพหลือค่ารักษาพยาบาล 17,1 9 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดค่ำตอบแทน 13,179 290,670 0.00 100,000 430,000  300,000 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายใหไขดไมาซงมงบริการ 0.00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ5  รายจ่ายพก่มยวกับการรับรองพิธ่การ 75,800 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ7  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติ 15,083 39,770 11,988 1 0,000 1)0,000 53 500,000 
ราชการี่มขม่พเไาลักษณะรายจา่ยหมวดอืมนๆ        
ฉ4  คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมีรัพย์สิน 1,500 ),580 7, 80 40,000 40,000 53 30,000 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 46,085 65,610 15,768 210,000 200,000  250,000 
ค่ำวัสด ุ        
ฉ1  วัสดุส านักงาน 71,801 44,010 7), 47 30,000 100,000 0 100,000 
ฉ5  วัสดุงานบไานงานครัว 0.00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 50,000 0 50,000 
ฉ7  วัสดุคอมพิวพตอร ์ 73,170 59,1 0 50,400  0,000  0,000 -58ศ3  30,000 

รวมหมวดค่ำวัสด ุ 66,931 73,180 57,143 150,000 190,000  170,000 
ค่ำสำธำรณูปโภค        
ฉ1  คา่ขปรษณ่ย์ 7,400 3,000 0ศ00 3,000 3,000 100 10,000 

รวมหมวดค่ำสำธำรณปูโภค 3,400 5,000 0.00 5,000 5,000  10,000 
งบลงทุน        
ค่ำครุภัณฑ ์        
ฉ1  ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,900 0ศ00 0ศ00 54,900 0ศ00 100 50,000 
ฉ5  คา่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเนส่ง 0.00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 100  8 ,000 
ฉ5  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  0.00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉวงพงินพกิน 3,000 บาี         
ฉ7  ครุภัณฑ์คอมพิวพตอร์ 0.00 108,000 0ศ00  ,700 0ศ00 100 81,400 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ ์ 9,900 108,000 0.00 32,200 0.00  888,400 
งบรำยจ่ำยอื่น        
ฉ1 รายจ่ายอืมน  575,58)ศ4) 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมงบรำยจ่ำยอื่น  232,286.46 0.00 0.00 0.00 0 0.00 
รวมงำน 1,111,215 1,924,897.46 1,114,906 5,049,500 2,637,000  7,48 ,880 

รวมแผนงำน 9,781,984.28 11,815,347.49 8,188,862.40 14,876,900 18,356,640  15,015,320 

 
 
 
 
 
 

 
 



30 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน        
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน        
งบบุคลำกร        
หมวดเงินเดอืน        
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        
ฉ1  ค่าจไางพนักงานจไาง, คา่ตอบแีนพนักงานจไาง )1,110 0.00 0.00 30,000 7,800 5,8)8ศ45 115,800 
ฉ5  พงินพพิมมต่างๆ เองพนักงานจไาง 19,890 0ศ00 0ศ00 10,000 0ศ00 100 15,000 
ฉ7  พงินอืมนๆ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดเงินเดอืน 81,000 0.00 0.00 60,000 3,800  124,800 
งบด ำเนินงำน        
ค่ำตอบแทน        
ฉ1  คา่ตอบแีนผูไปฏิบัติราชการอันพป็นประโยชน์ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 10,000 0ศ00 0 0ศ00 
ต่อองค์กรปกครองส่วนีไองึิมน        

รวมหมวดค่ำตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000 0ศ00 0 0ศ00 
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา 97,810 141,930 39,  0 150,000 150,000  3 510,000 
    ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 93,810 141,950 59,770 120,000 120,000  210,000 
รวมงำน 174,810 141,950 59,770 190,000 123,800  334,800 

รวมแผนงำน 174,810 141,950 59,770 190,000 123,800  334,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



31 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

แผนงำนกำรศึกษำ        
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบักำรศกึษำ        
งบบุคลำกร        
หมวดเงินเดอืน        
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        
ฉ1  พงินพดือนพนักงาน 1)0,03) 510,9 9 503,580 700,000 597,880 5)9ศ78 1,083,350 
ฉ5  พงินพพิมมต่างๆ เองพนักงาน 51,759 3,880 0ศ00 40,000 0ศ00 0 0 
ฉ7  พงินประจ าต าแหน่ง 0ศ00 19,177 73,000 45,000 45,000 0 45,000 
ฉ4  พงินจไางพนักงานจไาง, ค่าตอบแีนพนักงานจไาง 74,3)0  8,9)0 ),380 130,000 0ศ00 100 735,) 4 
ฉ3  พงินพพิมมต่างๆ เองพนักงานจไาง 0ศ00 )3,040 3,450 70,000 0ศ00 100 48,000 
ฉ)  พงินอืมนๆ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดเงินเดอืน 215,945 379,992 252,280 562,000 335,880  1,528,194 
งบด ำเนินงำน        
ค่ำตอบแทน        
ฉ1  คา่ตอบแีนผูไปฏิบัติราชการอันพป็นประโยชน์ 0ศ00 774,33) 0ศ00 100,000 500,000 13 500,000 
ต่อองค์กรปกครองส่วนีไองึิมน        
ฉ5  พงินชว่ยพหลือค่ารักษาพยาบาล 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดค่ำตอบแทน 0.00 334,556 0.00 100,000 200,000  200,000 
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  คา่พบ้่ยประชุม ฉคดัพลือกพนักงาน  0ศ00 9,130 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ5 รายจ่ายพพืมอใหไขดไมาซงมงบริการ 0ศ00 0ศ00 1 ,300 51),000 713,000 5ศ8) 754,000 
ฉ7  รายจ่ายพก่มยวกับการรับรองพิธ่การ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ4  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา  ,570 )9,980 ),888 )0,000 )10,000  5ศ17 1,030,000 
    ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 38,030 79,130 24,388 276,000 925,000  1,374,000 
ค่ำวัสด ุ        

ฉ1  วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 2,370 30,000 50,000 -40 30,000 
ฉ5  วัสดุขฟฟ้าและวิีย ุ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 100 20,000 
ฉ7  วัสดุงานบไานงานครัว 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 50,000 0 20,000 
ฉ4  วัสดุคอมพิวพตอร ์ 0.00 0.00 0.00 50,000 30,000 0 50,000 

รวมหมวดค่ำวัสด ุ 0.00 0.00 2,370 80,000 120,000  120,000 
ค่ำสำธำรณูปโภค        
ฉ1  ค่าขฟฟ้า 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 100 175,110 
ฉ5  ค่าน้ าประปา  0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 100 60,000 
ฉ7  คา่ขปรษณ่ย์ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 100 5,000 

รวมหมวดค่ำสำธำรณปูโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  240,110 

 
 
 
 



32 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุร ี

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอด
ต่ำง
(%) 

ปี 2561 

งบลงทุน        
ค่ำครุภัณฑ ์        
ฉ1  ครุภัณฑ์คอมพิวพตอร์ 53,000 0ศ00 0ศ00 7,100 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ ์ 25,000 0.00 0.00 3,100 0.00 0 0.00 
งบรำยจ่ำยอื่น        
ฉ1 รายจ่ายอืมน  57),350ศ10 0ศ00 0ศ00    

รวมงบรำยจ่ำยอื่น  236,520.10 0.00 0.00    
งบเงินอดุหนนุ        
เงินอุดหนุน        
ฉ1  พงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000 130,000 130,000 130,000 0ศ00 100 5)0,000 

รวมหมวดเงินอดุหนนุ 100,000 150,000 150,000 150,000 0.00  260,000 
รวมงำน 378,975 1,180,198.10 429.038 1,171,100 1,580,880  3,752,304 

งำนระดบัก่อนวัยเรียน และประถมศึกษำ        
งบด ำเนินงำน        
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา 8,100  ),)73 3 0,000 848,500 1,53 ,300 -8ศ   1,14 ,500 
    ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 8,100 76,635 570,000 848,200 1,257,500  1,147,200 
        

ค่ำวดัส ุ        
ฉ1  วัสดุส านักงาน 77,440 0.00 0.00 0.00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ5  วัสดุงานบไานงานครัว 14,980 0.00 0.00 0.00 0ศ00 0 0ศ00 
(7) ค่าอาหารพสริม ฉนม  5,101,817ศ75 5,53 , 41 1,589,478ศ40 5,781,440 5,77 ,580 -4ศ1) 5,540,1)0 
ฉ4  อาหารกลางวันพด็กนักพร่ยน 759,450 40),)80 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดค่ำวัสด ุ 2,479,653.32 2,664,421 1,289,438.40 2,381,440 2,337,280  2,240,160 
งบลงทุน        
ค่ำครุภัณฑ ์        
ฉ1  ครุภัณฑ์ส านักงาน 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 55,300 -100 0ศ00 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500  0.00 
ฉ1  คา่ี่มดินและสิมงก่อสรไาง 1 ),300 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดค่ำทีด่ินและสิง่ก่อสร้ำง 176,500 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอด
ต่ำง
(%) 

ปี 2561 

งบเงินอดุหนนุ        
ฉ1  พงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,888,400 4,75),000 7,1 4,000 4,078,000 7,834,000 -5ศ9) 7, 40,000 

รวมหมวดเงินอดุหนนุ 2,888,400 4,326,000 3,174,000 4,038,000 3,854,000  3,740,000 
รวมงำน 5,552,653.32 7,067,056 5,033,438.40 7,267,640 8,961,280  7,227,360 

งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดบั        
งบด ำเนินงำน        
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา 145,350 13 , 58 149,183 1)0,000 70,000 -))ศ)  10,000 
    ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 142,520 157,728 149,185 160,000 30,000  10,000 
รวมงำน 142,520 157,728 149,185 160,000 30,000  10,000 

รวมแผนงำน 6,074,148 8,404,982.10 5,611,661.40 8,598,740 10,572,160  10,989,664 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

แผนงำนสำธำรณสุข        
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น        
งบด ำเนินงำน        
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 70,000 40,000 300 500,000 
ี่มขม่พเไาลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000 40,000  200,000 
งบเงินอดุหนนุ        
เงินอุดหนุน        
ฉ1  พงินอุดหนุนี่มพป็นสาธารณประโยชน์ 1)0,000 1)0,000 0ศ00 540,000 150,000 0 150,000 

รวมหมวดเงินอดุหนนุ 160,000 160,000 0.00 240,000 120,000  120,000 
รวมงำน 239,300 160,000 0.00 270,000 160,000  320,000 

รวมแผนงำน 239,300 160,000 0.00 270,000 160,000  320,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



35 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุร ี

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

แผนงำนสังคมสงเครำะห ์        
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเครำะห ์        
งบบุคลำกร        
หมวดเงินเดอืน        
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        
ฉ1  พงินพดือนพนักงาน 1 1,450 515,9 0 503,580 700,000 700,000  ศ95 757, )0 
ฉ5  พงินพพิมมต่างๆ เองพนักงาน 19, 180 4,500 0ศ00 70,000 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ7  พงินประจ าต าแหน่ง 0ศ00 0ศ00 0ศ00 45,000 45,000 -100 0ศ00 
ฉ4  คา่จไางพนักงานจไาง, คา่ตอบแีนพนักงานจไาง 114,480 113,380 1)3, 00 570,000 530,000 -9ศ) 55),000 
ฉ3  พงินพพิมมต่างๆ เองพนักงานจไาง )3,350 33,330 0ศ00 70,000 70,000 -100 0 
ฉ)  พงินอืมนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดเงินเดอืน 370,600 388,300 370,980 632,000 622,000  549,760 
งบด ำเนินงำน        
ค่ำตอบแทน        
ฉ1  คา่ตอบแีนผูไปฏิบัติราชการอันพป็นประโยชน์ 0.00 117, 50 0ศ00 30,000 30,000 -100 0ศ00 
    ต่อองค์กรปกครองส่วนีไองึิมน        
ฉ2  พงินชว่ยพหลือการ.งกษาบุตร 0.00 0ศ00 0.00 0ศ00 70,000 0 70,000 

รวมหมวดค่ำตอบแทน 0.00 113,720 0.00 50,000 80,000  30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพก่มยวกับการรับรองพิธ่การ 0.00 0.00 0.00 0.00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ5  รายจ่ายพก่มยวกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา 0.00 0ศ00 0ศ00  0,000 40,000 130 100,000 
    ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 0.00 0.00 0.00 70,000 40,000  100,000 
งบลงทุน        

ค่ำครุภัณฑ ์        
ฉ1 ครุภัณฑ์คอมพิวพตอร ์ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 10,400 0ศ00 0 0ศ00 
รวมหมวดค่ำครุภัณฑ ์ 0.00 0.00 0.00 10,400 0.00  0.00 
งบรำยจ่ำยอื่น        
ฉ1 รายจ่ายอืมน  80,145ศ70 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
รวมงบรำยจ่ำยอื่น  80,142.30 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

รวมงำน 370,600 582,162.30 370,980 762,400 742,000  679,760 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห ์        
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0.00 100,000 0 100,000 
ี่มขม่พเไาลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000 0 100,000 
งบเงินอดุหนนุ        
เงินอุดหนุน        
ฉ1  พงินอุดหนุนี่มพป็นสาธารประโยชน ์ 13,000 53,000 0ศ00 53,000 53,000 0ศ00 53,000 

รวมหมวดเงินอดุหนนุ 15,000 25,000 0.00 25,000 25,000 0.00 25,000 
รวมงำน 35,000 25,000 0.00 25,000 125,000 0.00 125,000 

รวมแผนงำน 405,600 607,162.30 370,980 787,400 867,000 0 804,760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

แผนงำนเคหะและชุมชน        
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน        
งบบุคลำกร        
หมวดเงินเดอืน        
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        
ฉ1  พงินพดือนพนักงาน 573,)50 321,430 7 8,844 300,000 5)3,500 111ศ55 3)0,1)0 
ฉ5  พงินพพิมมต่างๆ เองพนักงาน 0ศ00 4,450 0ศ00 )0,000 30,000 -100 0 
ฉ7  พงินประจ าต าแหน่ง 0ศ00 )1,01) 73,000 45,000 45,000 0 45,000 
ฉ4  ค่าจไางพนักงานจไาง, คา่ตอบแีนพนักงานจไาง 1)),080 1 ),090 503,)00 700,000 5 0,000 3ศ9) 58),09) 
ฉ3  พงินพพิมมต่างๆเองพนักงานจไาง )1,950 3 ,973  ,530 70,000 70,000 -77ศ77 50,000 
ฉ)  พงินอืมนๆ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดเงินเดอืน 463,620 620,911 626,694 932,000 657,200  908,256 
งบด ำเนินงำน        
ค่ำตอบแทน        
ฉ1  คา่ตอบแีนผูไปฏิบัติราชการอันพป็นประโยชน์ 0.00 1 ),)00 0ศ00 100,000 500,000 -)9 )5,000 
    ต่อองค์กรปกครองส่วนีไองึิมน        
ฉ2  พงินชว่ยพหลือค่ารักษาพยาบาล 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดค่ำตอบแทน 0.00 176,600 0.00 100,000 200,000  200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอด
ต่ำง
(%) 

ปี 2561 

ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายใหไขดไมาซงมงบริการ 18,000 7),100 74,350 0ศ00  ,000 1,445ศ8) 108,000 
ฉ5  รายจ่ายพก่มยวกับการรับรองพิธ่การ 7,000 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ7  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา 0ศ00 0ศ00 )00 )0,000 50,000 )30 130,000 
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        
ฉ4  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมีรัพย์สิน 800 7,400 1,)03 40,000 77,000 )5 ศ5  540,000 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 21,800 39,500 36,725 100,000 60,000  498,000 
ค่ำวัสด ุ        
ฉ1  วัสดุส านักงาน 8,340 4,704 0ศ00 70,000 70,000 0 70,000 
ฉ5  วัสดุขฟฟ้าและวิีย ุ 84,990ศ10 159, 8)ศ 5 0ศ00 0ศ00 40,000 -53 70,000 
ฉ7  วัสดุคอมพิวพตอร์ 15,843 ),883 9,000 30,000 40,000 0 40,000 
ฉ4  วัสดุก่อสรไาง 15,000 0.00 0.00 0.00 54,000 738ศ77 110,000 
ฉ3  วัสดุการพกษตร 0.00 0ศ00 3,300 0ศ00 0ศ00 100 70,000 

รวมหมวดค่ำวัสด ุ 118,375.10 140,975.72 9,000 80,000 134,000  240,000 
งบลงทุน        
ค่ำครุภัณฑ ์        
ฉ1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 0ศ00 0ศ00 0ศ00 ),500 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ5  ครุภัณฑ์คอมพิวพตอร ์ 7,100 0ศ00 0ศ00 40,400 0ศ00 100 37,000 
ฉ7 ครุภัณฑ์โฆษณาและพผยแพร ่ 0ศ00 )0,000 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ4  ครุภัณฑ์ส ารวจ 0.00 0ศ00 3,300 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ ์ 3,100 60,000 5,500 46,600 0.00 0 53,000 
ค่ำทีด่ินและสิ่งก่อสร้ำง        
ฉ1  คา่ตดิตั้งระบบขฟฟ้า และอุปกรณ์ ซงมงพป็นการ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 100 500,000 
    ตดิตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสึานี่มราชการ        
    พรไอมการก่อสรไางหรือภายหลังการก่อสรไาง        
ฉ5  อาคารต่างๆ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 100 75),000 

รวมหมวดค่ำทีด่ินและสิง่ก่อสร้ำง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  526,000 
งบรำยจ่ำยอื่น        
ฉ1 รายจ่ายอืมน 0.00 107,415ศ50 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
รวมงบรำยจ่ำยอื่น 0.00 103,412.20 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวมงำน 606,895.10 1,141,398.92 677,919 1,258,600 1,051,200  2,287,256 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

งำนไฟฟ้ำถนน        
งบด ำเนินกำร        
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพพืมอใหไขดไมาซงมงบริการ 0.00 0.00 0.00 150,000 550,900 -100 0ศ00 
รวมหมวดค่ำใช้สอย 0.00 0.00 0.00 120,000 220,900  0.00 
งบลงทุน        
ค่ำครุภัณฑ ์        
ฉ1  ครุภัณฑ์ส านักงาน 0ศ00 0ศ00 0ศ00 5,37 ,000 0.00 0 0.00 
ฉ5  ครุภัณฑ์โฆษณาและพผยแพร ่ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0.00 5)3,000 -100 0ศ00 
รวมหมวดค่ำครุภัณฑ ์ 0.00 0.00 0.00 2,537,000 265,000  0.00 
ค่ำทีด่ินและสิ่งก่อสร้ำง        
1ศ ค่าก่อสรไางสิมงสาธารณูปการ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0.00 0ศ00 100 991,000 
5ศ ค่าก่อสรไางสิมงสาธารณูปโภค        
ฉ1  ึนน 5,262,)00 3,181,000 5,44), 00 1,035,000 9,357,900 -4ศ14 8,179,000 
ฉ5  คา่ึมดิน 0.00 0ศ00 49 ,000 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ7  หอกระจายเ่าว/พส่ยงตามสาย 0.00 0ศ00 4)0,000 0ศ00  4,000 -100 0ศ00 
ฉ4  ประปา 70,000 130,000 0ศ00 0ศ00 510,800 155ศ9) 4 0,000 
ฉ3  รางระบายน้ า 0.00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ)  บ่อบาดาล 315,100 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ   เยายพเตี่อประปา 0.00 0ศ00 ),000 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ8  บ่อน้ า/สระน้ า 190, 00 0ศ00  5,000 0ศ00 0ศ00 0 0ศ00 
ฉ9  งานอาคารตา่งๆ  8,900,000 0ศ00 ),1) ,000 788,800 -100 0ศ00 
ฉ10  คา่ติดตั้งระบบขฟฟ้าและอุปกรณ์  0ศ00 0ศ00 173,000 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดค่ำทีด่ินและสิง่ก่อสร้ำง 6,224,400 14,231,000 3,481,700 7,354,000 10,197,500  9,600,000 
งบเงินอดุหนนุ        
เงินอุดหนุน        
ฉ1  พงินอุดหนุนส่วนราชการ 7 8,857ศ 7 0ศ00 0ศ00 0ศ00 700,000 -100 0 

รวมหมวดเงินอดุหนนุ 378,823.73 0.00 0.00 0.00 300,000  0 
รวมงำน 6,603,223.73 14,231,000 3,481,700 10,011,000 10,983,900  9,600,000 

รวมแผนงำน 7,210,118.83 15,372,398.92 4,159,619 11,269,600 12,035,100  11,887,256 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน        
งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน        
งบด ำเนินงำน        
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา 0ศ00 45,900 )9,000 140,000 80,000 0 80,000 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 0.00 45,900 69,000 140,000 80,000  80,000 
งบเงินอดุหนนุ        
เงินอุดหนุน        
ฉ1  พงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 0ศ00 0ศ00 0ศ00 104,000 0 104,000 

รวมหมวดเงินอดุหนนุ 50,000 0.00 0.00 0.00 104,000  104,000 
รวมงำน 50,000 45,900 69,000 140,000 184,000  184,000 

รวมแผนงำน 50,000 45,900 69,000 140,000 184,000  184,000 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร        
งำนกีฬำและนันทนำกำร        
งบด ำเนินงำน        
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา 199,433 141,9 ) 154,470 500,000 500,000 -13 1 0,000 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 199,455 141,976 124,430 200,000 200,000  170,000 
ค่ำวัสด ุ        
ฉ1  วัสดุก่ฬา  9,975  9,987 0ศ00 80,000 80,000 -100 0ศ00 

รวมหมวดค่ำวัสด ุ 79,932 79,983 0.00 80,000 80,000  0.00 
งบเงินอดุหนนุ        
เงินอุดหนุน        
ฉ1  พงินอุดหนุนส่วนราชการ 0ศ00 0.00 0ศ00 0.00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดเงินอดุหนนุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงำน 279,387 221,959 124,430 280,000 280,000  170,000 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุร ี

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น        
งบด ำเนินงำน        
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา 74),) 0 206,930 700,000 730,000 750,000 -71ศ53 550,000 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 346,670 206,950 300,000 350,000 320,000  220,000 
งบเงินอดุหนนุ        
เงินอุดหนุน        
ฉ1  พงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 33,000 50,000 33,000 33,000 109ศ09 113,000 
ฉ5  พงินอุดหนุนี่มพป็นสาธารณประโยชน์ 50,000 50,000 50,000 50,000 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดเงินอดุหนนุ 70,000 75,000 40,000 75,000 55,000  115,000 
รวมงำน 416,670 281,950 340,000 425,000 375,000  335,000 

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริม        
กำรท่องเที่ยว        
งบด ำเนินงำน        
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงำน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวมแผนงำน 696,057 503,909 464,430 705,000 655,000  505,000 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 
ยอดต่ำง

(%) 
ปี 2561 

แผนงำนกำรเกษตร        
งำนส่งเสริมกำรเกษตร        
งบด ำเนินงำน        
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา 17,930 19,9)0 0ศ00 30,000  0,000 0  0,000 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 13,950 19,960 0.00 50,000 70,000  70,000 
งบเงินอดุหนนุ        
เงินอุดหนุน        
ฉ1  พงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0ศ00 0.00 0.00 0ศ00 0 0ศ00 

รวมหมวดเงินอดุหนนุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงำน 13,950 19,960 0.00 50,000 70,000  70,000 

งำนอนุรักษแ์หล่งน้ ำและปำ่ไม ้        
งบด ำเนินงำน        
ค่ำใช้สอย        
ฉ1  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขม่พเไา 0.00 0ศ00 0.00 0.00 50,000 -100 0ศ00 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืมนๆ        

รวมหมวดค่ำใช้สอย 13,950 19,960 0.00 50,000 20,000  0.00 
รวมงำน 13,950 19,960 0.00 50,000 20,000  0.00 

รวมแผนงำน 13,950 19,960 0.00 50,000 90,000  70,000 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 ยอด
ต่ำง(%) ปี 2561 

แผนงำนงบกลำง        
งำนงบกลำง        
รำยจ่ำยงบกลำง        
ฉ1  พงินสมีบกองีุนประกันสังคม 144,158 98,853 )8,895 500,000 300,000 -40 700,000 
ฉ5  พบ้่ยยังช่พคนชรา 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 13,000,000 4ศ45 13,))5,)00 
ฉ7  พบ้่ยยังช่พคนพิการ 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 7, 00,000 )ศ)4 7,943,)00 
ฉ4  พบ้่ยยังช่พผูไป่วยโรคพอดส์ 47,300 45,000 44,300 )0,000  5,000 -1)ศ)  )0,000 
ฉ3  พงินส ารองจ่าย 1,900,074 47 ,043 915,550 7,1 7,7)0 1, 99,700 -51ศ41 1,414,000 
ฉ)  รายจ่ายตามเไอผูกพัน 0ศ00 0ศ00 0ศ00 0ศ00 750,000 -51ศ88 530,000 
ฉ   พงินสมีบกองีุนบ าพหน็จบ านาญเไาราชการ 501, 40 515,839 551,309 5)0,000 530,000 )0 400,000 
    ส่วนีไองึิมน        
ฉ8  พงินสมีบพเไากองีุนระบบหลักประกันสุเภาพ 131,73) 1 7,90  555,984 530,000 0ศ00 0 0ศ00 
    ีไองึิมน        

รวมหมวดงบกลำง 2,440,758 964,636 1,470,105 3,943,360 21,641,300  22,032,200 
รวมงำน 2,440,758 964,636 1,470,105 3,943,360 21,641,300  22,032,200 

รวมแผนงำน 2,440,758 964,636 1,470,105 3,943,360 21,641,300  22,032,200 
รวมทุกแผนงำน 27,086,726.11 38,036,245.81 20,394,427.80 40,831,000 64,685,000  62,143,000 
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ส่วนที่ 3 
 

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจำ่ยทัว่ไป 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจำ่ยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
         อ ำเภอบ่อพลอย     จังหวัดกำญจนบุรี 
 
 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น  62,143,000  บำท จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง 
หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 
 

    แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) 

1.1 งำนบริหำรท่ัวไป (00111)(ส ำนักงำนปลัด)     รวม  11,527,440  บำท 
  1. งบบุคลำกร (520000)       รวม    7 ,497,640  บำท 
     1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)(521000)     รวม    3,779,640  บำท 

          1. ประเภท   เงินเดือนนำยก/รองนำยก ฉ510100           จ ำนวน 532,080 บำท 
                 - พพืมอจ่ายพป็นค่าพงินพดือนใหไแก่นายก อบตศ/รองนายก อบตศ 

          2. ประเภท   เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก ฉ510500          จ ำนวน 45,600 บำท 
                 - พพืมอจ่ายพป็นพงินค่าตอบแีนประจ าต าแหน่งใหไแก่ นายกอบตศ/รองนายก อบตศ 

          3. ประเภท   เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก ฉ510700           จ ำนวน 45,600  บำท 
                - พพืมอจ่ายพป็นค่าตอบแีนพพิ.ษใหไแก่นายก อบตศ/รองนายก อบตศ  

          4. ประเภท   เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกอบต. ฉ510400            จ ำนวน 90,720 บำท 
                 - พพืมอจ่ายพป็นพงินค่าตอบแีนใหไแกพ่ลเานุการนายก อบตศ 

          5. ประเภท   เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉ510)00   จ ำนวน 3,065,640 บำท 
                 - พพืมอจ่ายพป็นพงินค่าตอบแีน ใหไแก่ ประธานสภา, รองประธานสภา  
                            และพลเานุการสภา 

 
     1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000)       รวม 3,718,000   บำท 
          1. ประเภท  เงินเดือนพนักงำน ฉ550100                   จ ำนวน 2,007,000 บำท 
                  - พพืมอจ่ายพป็นพงินพดือนใหไแก่พนักงานส่วนต าบลตามต าแหน่งเองส านักปลัด  
                             และจ่ายพป็นพงินปรบัปรุงพงินพดือนประจ าป ี
          2. ประเภท  เงินประจ ำต ำแหน่ง ฉ550700           จ ำนวน 252,000 บำท 

                   - พพืมอจ่ายพป็นพงินประจ าต าแหน่ง และพงินค่าตอบแีนพิพ.ษเองพนักงานี่มควรขดไรับ  
        ตามระพบ่ยบี่มก าหนด ขดไแก่ต าแหน่ง ปลัด อบตศ, รองปลัด อบตศ, หัวหนไาส านักปลัด  

  3. ประเภท  ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ฉ550400           จ ำนวน 429,000 บำท 
                    - พพืมอจ่ายพป็นค่าจไางใหไแก่ ลูกจไางประจ า จ านวน 5 อัตรา  
                             ขดไแก่ ต าแหน่ง พจไาหนไาี่มบรหิารงานีัมวขป, ต าแหน่ง ภารโรง 
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       4. ประเภท   เงินเพ่ิมต่ำงๆของลูกจ้ำงประจ ำ ฉ550300     จ ำนวน 30,000 บำท 
              - พพืมอจ่ายพป็นพงินพพิมมต่างๆใหไแก่ลูกจไางประจ าตามสิีธ์ิ 

       5. ประเภท   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ฉ550)00      จ ำนวน 800,000 บำท 
                  - พพืมอจ่ายพป็นค่าจไางเองพนกังานจไางี่มม่อยู่ในสงักัด 

       6. ประเภท   เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง ฉ550 00     จ ำนวน 200,000 บำท 
          - พพืมอจ่ายพป็นพงินพพิมมต่างๆใหไแก่พนักงานจไางี่มม่สิีธ์ิ ขดไแก่  
            พงินพพิมมค่าครองช่พชัมวคราว  

2. งบด ำเนินงำน (530000)                   รวม 3,886,000 บำท  
  2.1 หมวดค่ำตอบแทน (531000)         รวม 650,000  บำท   
       1. ประเภท ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์   จ ำนวน 600,000 บำท 

      แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)        
              - พพืมอจ่ายพป็นพงินประโยชน์ตอบแีนอืมนพป็นกรณ่พิพ.ษ ส าหรับพนักงาน  
                  ฉพงินรางวัลประจ าปี  

        2. ประเภท เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500)     จ ำนวน 50,000 บำท 
           - พพืมอจ่ายพป็นพงินช่วยพหลือการ.งกษาบุตรเองพนกังาน ผูไบริหาร  
             ี่มม่สิีธิขดไรับตามระพบ่ยบฯ ี่มก าหนด  

 
    2.2 หมวดค่ำใช้สอย (532000)        รวม 1,331,000 บำท      
         1. ประเภท   รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)    จ ำนวน 861,000 บำท 
       พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่าย ดังน่ ้

           ฉ1  พพืมอจ่ายพป็นค่าโฆษณาและพผยแพร่ช่องีาง   จ ำนวน 260,000 บำท 
                  สิมงพิมพ์ต่างๆ พช่น การจัดี าปฏิีิน, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ   

               ฉ5  พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์    จ ำนวน 20,000 บำท  
               ฉ7  ค่าพย็บหนังสือ ค่าพเไาพล่มปกหนังสือ    จ ำนวน 10,000 บำท 

    ฉ4  ค่าพบ่้ยประกันภัยรึยนต์เองีางราชการ   จ ำนวน 250,000 บำท 
    ฉ3  ค่าจไางลไางรูป      จ ำนวน 5,000 บำท 

               ฉ)  ค่าจไางพหมาบริการ แม่บไาน, คนสวน    จ ำนวน 216,000 บำท 
      ฉ   ค่าใชไจ่ายในการจัดี าพว็ปขซต์    จ ำนวน 100,000 บำท 

          2. ประเภท   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320200)   จ ำนวน 60,000 บำท 
                       ฉ1  ค่ารับรองตไอนรบับุคคล พล่้ยงรบัรองบุคคล    จ ำนวน 20,000 บำท 
        ฉ5  ค่าพล่ย้งรับรองในการประชุมสภาีไองึิมน   จ ำนวน 40,000 บำท 
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3. ประเภท   รำยจ่ำยเกีย่วเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    จ ำนวน 210,000 บำท 

                 ท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300)              
       ฉ1  ค่า.ใชไจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และ   จ ำนวน 200,000 บำท  
            คา่ใชไจ่ายในการพดินีางขปราชการ ขดไแก่ ค่าพาหนะ ค่าพชา่ี่มพัก ฯลฯ 
       ฉ5  ค่าพวงมาลา, พุ่มดอกขมไ ฯลฯ    จ ำนวน 10,000 บำท  

     4. ประเภท   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (320400)     จ ำนวน 200,000 บำท 
                 - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาีรัพย์สิน พพืมอใหไสามารึ ใชไงานขดไตามปกติ  

                             พช่น ค่าซ่อมบ ารุงรึยนต์, พครืมองปรบัอากา., คอมพิวพตอร์ ฯลฯ 
 

    2.3 หมวดค่ำวัสดุ  (533000)         รวม 970,000 บำท   
         1. ประเภท   วัสดุส ำนักงำน (330100)        จ ำนวน 150,000 บำท 

                 - พพืมอจ่ายพป็นคา่จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ขดไแก่ กระดาษ ดินสอ ปากกา 
                   ตายาง แบบพิมพ ์ฯลฯ 

         2. ประเภท   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ      จ ำนวน 10,000 บำท 
        - พพืมอจ่ายพป็นค่าจดัซ้ือวัสดุขฟฟ้า พช่น สายขฟฟ้า ปลั๊กขฟฟ้า  
                              หลอดขฟฟ้า ขมโครโฟน สายอากา. ฯลฯ 
          3. ประเภท   วัสดงุำนบ้ำนงำนครัว (330300)      จ ำนวน 60,000 บำท 

                - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซื้อวัสดงุานบไาน งานครัว พช่น แปรง  
                  ขมไกวาด กระติกน้ ารไอน ม่ด ไึวยชาม จานชไอน ผไาปูโต๊ะ ฯลฯ                         

         4. ประเภท   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (330700)              จ ำนวน 100,000 บำท 
                 - พพืมอจ่ายพป็นคา่จัดซ้ือแบตพตอร่ม ยางนอก ยางใน ตลบัปืน ฟิลม์กรองแสง 
                   ตลบัลูกปืน ฯลฯ 

         5. ประเภท   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)              จ ำนวน 500,000 บำท 
                  - พพืมอจ่ายพป็นค่าน้ ามันดพ่ซล น้ ามันพบนซิน น้ ามนัพครืมอง ฯลฯ 

         6. ประเภท   วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)               จ ำนวน 100,000 บำท 
                   - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซ้ือตลับหมงกส าหรับพครืมองพิมพ์ พมาส์ พรินพตอร์  
                      โปรแกรมคอมพิวพตอร์ ฯลฯ  

   7.ประเภท   วัสดอ่ืุนๆ (331400)                จ ำนวน 50,000 บำท 
                 - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซ้ือมิพตอร์น้ า-ขฟฟ้า ฯลฯ 
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    2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค  (534000)        รวม 935,000 บำท   
          1. ประเภท   ค่ำไฟฟ้ำ (340100)                จ ำนวน 600,000 บำท  
                           - พพืมอจ่ายพป็นค่าขฟฟ้าส านักงาน และในี่มสาธารณะ, ค่ากระแสขฟฟ้า  
                             สึาน่สูบน้ า และค่ากระแสขฟฟ้า CCTV ฯลฯ 
          2. ประเภท   ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล  (340200)     จ ำนวน 60,000 บำท 

                - พพืมอจ่ายพป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน/ในี่มสาธารณะ  
3.ประเภท   ค่ำบริกำรโทรศัพท์ (340300)      จ ำนวน 120,000 บำท 

            - พพืมอจ่ายพป็นค่าโีร.ัพี์พื้นฐาน  
       4.ประเภท  ค่ำบริกำรไปรษณีย์ (340400)      จ ำนวน 5,000 บำท 

               - พพืมอจ่ายพป็นค่าขปรษณ่ย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราขปรษณ่ยากร ฯลฯ 
5.ประเภท  ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม    จ ำนวน 150,000 บำท 
               - พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายพก่มยวกับการใชไระบบอินพีอร์พน็ต  
                 และค่าสืมอสารอืมนๆ ฯลฯ 

   3. งบลงทุน (540000)                รวม 83,800 บำท 
       7ศ1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ (541000)      รวม 83,800 บำท 
       1. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวพตอร์      จ ำนวน 83,800 บำท 
               ฉ1  ค่าจัดซื้อพครืมองคอมพิวพตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบี่ม 5 ฉจอภาพเนาดขม่นไอยกว่า 19 นิ้ว  
  จ านวน 5 พครืมองๆละ 70,000 บาี พป็นพงิน )0,000 บาี 

   ฉ5  ค่าจัดซื้อพครืมองพมิพ์ชนิดพลพซอร์ เาวด า จ านวน 1 พครืมอง  ราคา 9,000 บาี 
             ฉ7  ค่าจัดซื้อพครืมองพมิพ์ชนิดพลพซอร์ LED ส่ จ านวน 1 พครืมอง  ราคา 15,000 บาี 

   ฉ4  ค่าจัดซื้อพครืมองส ารองขฟ เนาด 800 VA จ านวน 1 พครืมอง  ราคา 5,800 บาี 
* ตามพกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวพตอร์เองกระีรวงดจิิตอล 
  พพืมอพ.รษฐกจิและสังคม  

 4. งบเงินอุดหนุน (560000)         รวม 30,000 บำท 
           ประเภท เงินอุดหนุน (610100)       จ ำนวน 30,000 บำท 
   (1) เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 

                - พพืมอจ่ายอุดหนุนใหไแก่ อบตศหนองกร่าง ตามโครงการ.ูนย์รวมเไอมลูเ่าวสารการจัดซื้อจัดจไาง
เององค์กรปกครองส่วนีไองึิมนระดบัอ าพภอ ตามแผนพัฒนา 4 ปี ฉพศ.ศ53)1-53)4  หนไา 10  เไอ 1 

 
 

  5. งบรำยจ่ำยอ่ืน (550000)       รวม 30,000 บำท 
                    ประเภท รำยจ่ำยอ่ืน      จ ำนวน 30,000 บำท 

-พพืมอจ่ายพป็นค่าจไางี่มปรงกษาพพืมอ.งกษา วิจัย ประพมินผลหรอืพัฒนาระบบต่างๆ พช่น ค่าจไาง
มหาวิียาลัยประพมินความพงงพอใจการใหไบริการ 
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1.2 งำนบริหำรงำนคลัง (00113)      รวม 3,487,880 บำท 
     1. งบบุคลำกร ฉ350000        รวม 1,869,480 บำท  
            1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ฉ355000      รวม 1,869,480 บำท 
                 1. ประเภท   เงินเดือนพนักงำน ฉ550100     จ ำนวน 1,279,440 บำท 

                - พพืมอจ่ายพป็นพงินพดือนใหไแก่พนักงานส่วนต าบล เองกองคลัง  
                  และจ่ายพป็นพงินปรับปรุงพงินพดือนประจ าปี 

       2. ประเภท   เงินประจ ำต ำแหน่ง ฉ550700     จ ำนวน 42,000 บำท 
                 - พพืมอจ่ายพป็นพงินประจ าต าแหน่งเองพนักงาน  
                   ี่มควรขดไรับตาม ระพบ่ยบฯ ี่มก าหนด ขดไแก่ ต าแหน่ง ผูไอ านวยการกองคลัง 

       3. ประเภท   ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ฉ550400     จ ำนวน 203,520 บำท 
                          - พพืมอจ่ายพป็นค่าจไางใหไแก่ลกูจไางประจ า ต าแหน่ง พจไาหนไาี่มจัดพก็บรายขดไ 
                 4. ประเภท  เงินเพ่ิมต่ำงๆของลูกจ้ำงประจ ำ ฉ550300   จ ำนวน 30,000 บำท 
                        - พพืมอจ่ายพป็นพงินพพิมมต่างๆใหไแก่ลูกจไางประจ าตามสิีธิ ์  

       5. ประเภท  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ฉ550)00    จ ำนวน 264,520 บำท 
                         - พพืมอจ่ายพป็นค่าจไางเองพนักงานจไางี่มม่อยู่ในสังกัด 
                 6. ประเภท   เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง ฉ550500   จ ำนวน 50,000 บำท 
                          - พพืมอจ่ายพป็นพงินพพิมมต่างๆใหไแก่พนักงานจไางี่มม่สิีธ์ิ ขดไแก่  
                                       พงินพพิมมค่าครองช่พชัมวคราว 
 

2. งบด ำเนินงำน ฉ370000          รวม  730,000 บำท  
   2.1 หมวดค่ำตอบแทน  ฉ371000        รวม  300,000  บำท     
                 1. ประเภท   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์  จ ำนวน 270,000 บำท 
                                 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)   
                          - พพืมอจ่ายพป็นพงินประโยชน์ตอบแีนอืมนพป็นกรณ่พิพ.ษ 
                                      ส าหรับพนักงาน, ลกูจไาง ฉพงินรางวัลประจ าปี  

      2. ประเภท   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร    จ ำนวน 30,000 บำท 
                                 - พพืมอจ่ายพป็นพงินช่วยพหลือการ.งกษาบุตรเองพนกังาน 
                                    ผูไบริหาร ี่มม่สิี ธิขดไรับตามระพบ่ยบฯ ี่มก าหนด 

 

   2.2 หมวดค่ำใช้สอย  (532000)        รวม 250,000 บำท  
        1. ประเภท   รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร   จ ำนวน 200,000 บำท  
                        ท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยอ่ืนๆ ฉ750700        
                ฉ1  ค่าใชไจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใชไจ่าย  จ ำนวน 100,000 บำท 
                   ในการพดินีางขปราชการ ขดไแก่ ค่าพาหนะ ค่าพช่าี่มพัก ฯลฯ 

    ฉ5  ค่าใชไจ่ายโครงการจัดี าแผนี่มภาษ่และีะพบ่ยนีรัพย์สิน  จ ำนวน 100,000 บำท 
         2. ประเภท   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (320400)   จ ำนวน 50,000 บำท 
                - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาีรัพยส์ิน พพืมอใหไสามารึใชไงานขดไตามปกต ิ

        ขดไแก่ ค่าซ่อมบ ารงุพครืมองปรับอากา., คอมพิวพตอร์ ฯลฯ 
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   2.3 หมวดค่ำวัสดุ  ฉ377000         รวม 170,000 บำท     

        1. ประเภท   วัสดุส ำนักงำน ฉ770100       จ ำนวน 100,000 บำท 
                 - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซื้อวัสดสุ านักงาน ขดไแก ่
                            กระดาษ ดินสอ ปากกา ตรายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ 
 

        2. ประเภท   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว      จ ำนวน 20,000 บำท 
                 - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซื้อวัสดงุานบไาน งานครัว พช่น แปรง ขมไกวาด  

       กระติกน้ ารไอน ม่ด ไึวยชาม จานชไอน ผไาปูโต๊ะ   ฯลฯ 
 

        3. ประเภท   วัสดุคอมพิวเตอร์ ฉ771400       จ ำนวน 50,000 บำท 
                  - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซ้ือตลับหมงก ส าหรับพครืมองพิมพ์ พมาส์ ปรินพตอร์ 
                               โปรแกรมคอมพิวพตอร์ ฯลฯ  
  

   2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ฉ374000       รวม 10,000 บำท 
        1. ประเภท   ค่ำบริกำรไปรษณีย์ ฉ740400       จ ำนวน 10,000 บำท  
               - พพืมอจ่ายพป็นค่าขปรษณ่ย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราขปรษณ่ยากร ฯลฯ 
3. งบลงทุน        รวม 888,400 บำท 
 3.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์      รวม 888,400 บำท 
      1.ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน      จ ำนวน 20,000 บำท 
        - พพืมอจัดซื้อบันขดปปีนหยิบพอกสาร 7 ช้ัน จ านวน 7 บันขด 
        ตามราคาีไองตลาด 
          2.ประเภท ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง    จ ำนวน 787,000 บำท 
        - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซื้อรึบรรีุกฉด่พซล เนาด 1 ตัน  

     ปริมาตรกระบอกสูบ ขม่ตม ากว่า 5,400 ซ่ซ่ เับพคลืมอน 5 ลไอ แบบดับพบิ้ลแค็บ  
     ตามบัญช่ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

     3.ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ ำนวน 81,400 บำท 
          ฉ1  ค่าจัดซื้อพครืมองคอมพิวพตอร์ส าหรับประมวลผล แบบี่ม 5 
            ฉจอภาพเนาดขม่นไอยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน 5 พครืมองๆละ 70,000 บาี 
          เป็นเงิน 60,000 บำท 
        ฉ5  ค่าจัดซื้อพครืมองพิมพ์ชนดิพลพซอร์หรือLED เาวด า 

 จ านวน 5 พครืมองๆละ  ,900 บาี 
          เป็นเงิน 15,800 บำท 

        ฉ7  ค่าจัดซื้อพครืมองส ารองขฟ เนาด 800 VA จ านวน 5 พครืมองๆละ 2,800 บาี 
          เป็นเงิน 5,600 บำท 

* ตามพกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวพตอร์เองกระีรวงดิจิตอล 
  พพืมอพ.รษฐกจิและสังคม  
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00120) 

1. งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00121)     รวม 334,800 บำท                                                                 
  (ตั้งจ่ำยในส ำนักปลัด)          
1. งบบุคลำกร (520000)         รวม 124,800 บำท    

   1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ฉ355000       รวม 124,800 บำท   
        1. ประเภท   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600)   จ ำนวน 112,800 บำท                                                                 
                  - พพืมอจ่ายพป็นค่าจไางเองพนักงานจไางี่มอยู่ในสังกัด 
        2. ประเภท   เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  ฉ550 00       จ ำนวน 12,000 บำท                                                                      
               - พพืมอจ่ายพป็นพงินพพิมมต่างๆใหไแก่พนักงานจไางี่มม่สิีธ์ิ  
                              ขดไแก่ พงินพพิมมค่าครองช่พชัมวคราว  
  

2. งบด ำเนินงำน (530000)          รวม 210,000 บำท   
    2.1 หมวดค่ำใช้สอย (532000)     รวม 210,000 บำท   
         1. ประเภท  รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร  จ ำนวน  210,000 บำท   
                        ท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)      

     ฉ1  ค่าใชไจ่ายในการฝึกอบรม ีบีวน สมาชิกอปพรศ จ ำนวน 150,000 บำท   
  - พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายตามโครงการฝึกอบรมีบีวนสมาชิก อปพรศ 
     ฉ5   ค่าใชไจ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติพหตุ จ ำนวน 30,000 บำท      

                    ีางึนนช่วงพี.กาลปีใหม่  
                          ฉ7  ค่าใชไจ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติพหตุีางึนนจ ำนวน 30,000 บำท      

                    ช่วงพี.กาลสงกรานต์  
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แผนงำนกำรศึกษำ (00210) 

1. งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)     รวม 3,752,304 บำท 
   1. งบบุคลำกร ฉ350000         รวม 1,528,194 บำท     

     1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ฉ355000       รวม 1,528,194 บำท  

          1. ประเภท  เงินเดือนพนักงำน  ฉ550100      จ ำนวน 1,085,520 บำท 
                - พพืมอจ่ายพป็นพงินพดือนใหไแก่พนักงานส่วนต าบลเองกองการ.งกษา  
                           และเไาราชการครผููไดูแลพดก็, ครู ค.ศ1 และจ่ายพป็นพงินปรบัปรุงพงินพดือนประจ าปี 

          2. ประเภท   เงินประจ ำต ำแหน่ง ฉ550700      จ ำนวน 42,000 บำท 
                   - พพืมอจ่ายพป็นพงินประจ าต าแหน่ง เองพนักงานี่มควรขดไรับ ตามระพบย่บฯี่มก าหนด  

         ขดไแก่ ต าแหน่ง ผูไอ านวยการกองการ.งกษา 
3. ประเภท   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน 352,674 บำท 

                   - พพืมอจ่ายพป็นค่าจไางเองพนักงานจไางี่มม่อยู่ในสงักัด 
4. ประเภท   เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง     จ ำนวน 48,000 บำท 

                   - พพืมอจ่ายพป็นพงินพพิมมต่างๆ ใหไแก่พนักงานจไางตามสิีธิ์ ขดไแก่ พงินพพิมมค่าครองช่พชัมวคราว 
 

2. งบด ำเนินงำน ฉ370000        รวม 1,964,110 บำท  
   2.1 หมวดค่ำตอบแทน ฉ371000       รวม 230,000 บำท  

        1. ประเภท   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์  จ ำนวน 230,000 บำท  
              แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉ710100         

                - พพืมอจ่ายพป็นพงินประโยชน์ตอบแีนอืมนส าหรับพนักงานส่วนีไองึิมน 
                            พป็นกรณ่พิพ.ษส าหรบัพนักงาน, ลูกจไาง ฉพงินรางวัลประจ าปี  
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   2.2 หมวดค่ำใช้สอย ฉ375000       รวม 1,374,000 บำท  
1. ประเภท รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร ฉ750100   จ ำนวน 324,000 บำท 

- ค่าจไางพหมาบริการ งานดไานธุรการ 1 คน,    
  ค่าจไางผูไช่วยครูช่วยดูแลพด็กพล็ก 5 คน 

         2. ประเภท   รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร  จ ำนวน 1,050,000 บำท 
              ท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย หมวดอ่ืนๆ  ฉ750700     

     ฉ1  โครงการฝกึอบรมและ.งกษาดูงาน ผูไบรหิาร คณะผูไบรหิาร จ ำนวน 500,000 บำท 

          สมาชิก พนักงาน-พจไาหนไาี่ม-ก านัน-ผูไใหญบ่ไาน ฯลฯ 
 - พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ.งกษาดูงานตามโครงการฯ 
     ฉ5  โครงการฝกึอบรมและ.งกษาดูงานพยาวชน, ประชาชนฯ จ ำนวน 500,000 บำท 
 

 - พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ.งกษาดูงานกลุ่มพยาวชน, ประชาชน  
            ตามโครงการฯ 
     ฉ7  ค่าใชไจ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนาและ    จ ำนวน 50,000 บำท 
 ค่าใชไจ่ายในการพดินีางขปราชการ ขดไแก่ ค่าพาหนะ, ค่าพช่าี่มพัก ฯลฯ 

 

2.3 หมวดค่ำวัสด ุฉ377000         รวม 120,000 บำท  
          1. ประเภท  วัสดุส ำนักงำน (330100)     จ ำนวน 30,000 บำท 

      - พพืมอจ่ายพป็นค่าจดัซ้ือวัสดสุ านักงาน ขดไแก่ กระดาษดินสอ ปากกา ตรายาง แบบพิมพ ์ฯลฯ 

          2. ประเภท  วัสดไุฟฟ้ำและวิทย ุ      จ ำนวน 20,000 บำท 
      - พพืมอจ่ายพป็นค่าวัสดขุฟฟ้า พช่น สายขฟฟ้า ปลั๊กขฟ หลอดขฟฟ้า ฯลฯ 

3. ประเภท  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว     จ ำนวน 20,000 บำท 
     - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซื้อวัสดงุานบไานงานครัว  
       พช่น แปรง ขมไกวาด ฯลฯ 

4. ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์      จ ำนวน 50,000 บำท 
     - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซื้อตลับหมงกส าหรบัพครืมองพมิพ์ พมาส์  
       พรินพตอร์ โปรแกรมคอมพิวพตอร์ ฯลฯ 
 

2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค       รวม 240,110 บำท  
          1. ประเภท  ค่ำไฟฟ้ำ       จ ำนวน 175,110 บำท 

      - พพืมอจ่ายพป็นค่าขฟฟ้า .พดศ ีั้ง 7 แห่ง 

2. ประเภท  ค่ำน้ ำประปำ      จ ำนวน 60,000 บำท 
      - พพืมอจ่ายพป็นค่าน้ าประปา .พดศ ีั้ง 7 แห่ง 

3. ประเภท  ค่ำบริกำรไปรษณีย์      จ ำนวน 5,000 บำท 
      - พพืมอจ่ายพป็นค่าขปรษณ่ย ์ค่าธนาณัต ิค่าดวงตราขปรษณ่ยากร ฯลฯ 
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    3. งบเงินอุดหนุน ฉ3)0000         รวม   260,000 บำท  
            1. ประเภท   เงินอุดหนุน (610200)                        จ ำนวน  260,000 บำท  
  (1) เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
                    - พพืมอจ่ายอุดหนุนใหไแก่ รรศบไานพุพรหม   จ านวน  0,000 บาี 

         - พพืมอจ่ายอุดหนุนใหไแก่ รรศบไานวังพเาแกไว   จ านวน  0,000 บาี 
         - พพืมอจ่ายอุดหนุนใหไแก่ รรศวัดีุ่งมะสัง   จ านวน 150,000 บาี 
 ตามโครงการแเ่งเันก่ฬามิตรภาพพกมส ์
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แผนงำนกำรศึกษำ (00210) 

 
2 งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)     รวม 7,227,360 บำท 
 1. งบด ำเนินงำน        รวม 3,487,360 บำท 
    1.1 หมวดค่ำใช้สอย       รวม 1,247,200 บำท 
      1. ประเภท  รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะ จ ำนวน 1,147,200 บำท 
             รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
         ฉ1   โครงการสนับสนุนค่าใชไจ่ายการบริหารสึาน.งกษา    จ ำนวน 695,800 บำท 
              - พพืมอจ่ายพป็นคา่จไางพหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับ 
                          .ูนย์พฒันาพด็กพล็กีัง้ 7 .ูนย์ 145 คนๆละ 50 บาี จ านวน 543 วัน  

    1ศ1 .ูนย์พฒันาพด็กพล็กบไานหนองกุ่ม 53 คน   จ ำนวน 122,500 บำท 
    1ศ5 .ูนย์พฒันาพด็กพล็กบไานหนองกระีุ่ม 45 คน   จ ำนวน 205,800 บำท 
    1ศ7 .ูนย์พฒันาพด็กพล็กบไานีุง่มะสัง  3 คน   จ ำนวน 367,500 บำท 

                    ฉ5  โครงการสนับสนุนค่าใชไสอยการบริหารสึาน.งกษา   จ ำนวน 241,400 บำท  
    - พพืมอจ่ายพป็นค่าจดัการพร่ยนการสอน อัตราคนละ 1, 00 บาี/ปี  

    7 .ูนย์  
          ฉ7  โครงการปฐมนิพี.ผูไปกครองพด็กพล็กเอง.ูนย์พฒันาพด็กพล็ก      จ ำนวน 30,000 บำท 
          ฉ4  โครงการจัดงานวันแม่แหง่ชาต ิ     จ ำนวน 30,000 บำท 
    - พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายตามโครงการจดังานวันแม่แหง่ชาต ิ.พดศ 
          ฉ3  โครงการจัดงานวันพด็กแหง่ชาต ิ     จ ำนวน 150,000 บำท 
  - พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายตามโครงการจดังานวันพด็กแห่งชาติ 
        2. ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม    จ ำนวน 100,000 บำท 

- ค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษาีรัพยส์ิน พพืมอใหไสามารึใชไงานขดไตามปกติ ขดไแก่ ค่าซ่อมแซมบ ารงุ    
  พครืมองปรับอากา., คอมพิวพตอร ์

  
     1.2 หมวดค่ำวัสดุ (533000)       รวม  2,240,160 บำท   
                1. ประเภท  ค่ำอำหำรเสริม (นม)  (330400)     จ ำนวน 2,240,160 บำท 
     ฉ1  พพืมอจ่ายพป็นคา่จัดซ้ืออาหารพสริม ฉนม              จ ำนวน 1,944,800 บำท 
                              ใหไแก่โรงพร่ยนสงักัดส านักงานคณะกรรมการการ.งกษาเั้นพื้นฐาน  

        ฉสพฐศ  8 แหง่ จ านวน 5)0 วัน 973 คน                                   
   ฉ5  พพืมอจ่ายพป็นคา่จัดซ้ืออาหารพสริม ฉนม              จ ำนวน 295,360 บำท 

                              ใหไแก่.ูนย์พฒันาพด็กพล็ก 7 .ูนย ์จ านวน 5)0 วัน 145 คน   



57 

 

          2. งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม  3,740,000 บำท 
             1. ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  (610200)   จ ำนวน 3,740,000 บำท 
                                 ฉ1  พงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ ำนวน 3,740,000 บำท 
               - พพืมอจ่ายอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ใหไแก่ โรงพร่ยนสังกัดส านักงาน 

   คณะกรรมการการ.งกษาเั้นพื้นฐาน ฉสพฐ  8 แห่ง จ านวน 500 วัน 973 คน 
 
 

 
 3. งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ (00214)      รวม 10,000 บำท 
       1.งบด ำเนินงำน (530000)        รวม  10,000  บำท   

              1.1 หมวดค่ำใช้สอย        รวม  10,000  บำท   

                   ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร   จ ำนวน  10,000  บำท   
                            ท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย หมวดอ่ืนๆ (320300)       
                        - ค่าใชไจ่ายการสนบัสนุนการจัดการ.งกษานอกระบบฯ   
       ฉก.นศ  ขดไแก่ การจัดซื้อสืมอการพร่ยนการสอน, หนังสือ ฯลฯ 
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แผนงำนสำธำรณสุข (00220) 

 
งำนบริกำรสำธำรณสขุและงำนสำธำรณสุขอ่ืน (00221)    รวม 320,000 บำท 

1. งบด ำเนินงำน (530000)       รวม 200,000 บำท 

   หมวดค่ำใช้สอย (532000)         รวม 200,000 บำท  

       ประเภท   รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร       จ ำนวน 200,000 บำท 
                    ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  (320300)   
                  - ค่าใชไจ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัเบไา    
  พพืมอจ่ายพป็นค่าวัคซ่น, ค่าพเ็มบ่ดยา ฯลฯ 

2.งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม 120,000 บำท  

       ประเภท  เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณะประโยชน์ (610400)   จ ำนวน  120,000 บำท   

          - พพืมอจ่ายอุดหนุนใหไแก่การด าพนินงานเองอาสาสมัครสาธารณสุเ 
                        ประจ าหมูบ่ไาน หมู่บไานละ  ,300 บาี 
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) 

งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)     รวม 679,760 บำท  

 1.งบบุคลำกร (520000)       รวม 549,760 บำท  

    1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000)      รวม 549,760 บำท   
  1. ประเภท  เงินเดือนพนักงำน  (220100)     จ ำนวน 323,760 บำท    

                        - พพืมอจ่ายพป็นพงินพดือนใหไแก่พนักงานส่วนต าบล  
       ขดไแก่ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน และจ่ายพป็นพงินปรับปรุงพงินพดือนประจ าปี 

  2. ประเภท  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600)    จ ำนวน 226,000 บำท    
                - พพืมอจ่ายพป็นค่าจไางเองพนักงานจไาง  
                 ต าแหน่ง ผูไช่วยนักพัฒนาชุมชน 

2. งบด ำเนินงำน (530000)       รวม 130,000 บำท  
 2.1 หมวดค่ำตอบแทน (531000)       รวม  30,000 บำท  

 ประเภท  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร    จ ำนวน 30,000 บำท 
     - พพืมอจ่ายพป็นพงินช่วยพหลอืการ.งกษาบุตรเองพนักงาน 
       ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 

  2.2 หมวดค่ำใช้สอย (532000)        รวม  100,000 บำท   
          ประเภท  รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    จ ำนวน  100,000  บำท   
                     ท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300)       
       ฉ1  ค่าใชไจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และ   จ ำนวน  50,000  บำท  
             ค่าใชไจ่ายในการพดินีางขปราชการ ขดไแก่ ค่าพาหนะ 

  ค่าพช่าี่มพัก ฯลฯ 
  ฉ5  ค่าใชไจ่ายดไานการพัฒนาสตร่และครอบครัว   ตั้งไว้  50,000  บำท  

             - พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายตามโครงการฯ ดไานการพัฒนาสตร่และครอบครัว 
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งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์     รวม  125,000 บำท   
     1. งบด ำเนินงำน        รวม  100,000 บำท   
        หมวดค่ำใช้สอย        รวม  100,000 บำท   
        ประเภท  รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    จ ำนวน  100,000  บำท   
                    ท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300)       

- พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายช่วยพหลือผูไดไอยโอกาส ผูไยากขรไ ฯลฯ 
    

   2. งบเงินอุดหนุน         รวม 25,000 บำท  
      1. ประเภท เงินอุดหนุน        จ ำนวน 25,000  บำท  
                     ฉ1  พงินอุดหนุนกิจการี่มพป็นสาธารณะประโยชน์   จ ำนวน 25,000  บำท 
                 1ศ1 อุดหนุนกิมงกาชาดอ าพภอบ่อพลอย    จ ำนวน 20,000  บำท 
   - พพืมอจ่ายอุดหนุนกิมงกาชาดอ าพภอบ่อพลอย 

     1ศ5 อุดหนุนพหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบรุ ่   จ ำนวน 5,000  บำท 
   - พพืมอจ่ายอุดหนุนพหล่ากาชาดอ าพภอบ่อพลอย 
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แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) 

1 งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     รวม 2,287,256 บำท 
   1. งบบุคลำกร (520000)        รวม 908,256 บำท   
   1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000)      รวม 908,256 บำท  
        1. ประเภท   เงินเดือนพนักงำน  (220100)      จ ำนวน  560,160 บำท 

     - พพืมอจ่ายพป็นพงินพดือนพนักงานเองกองช่างและจ่ายพป็นพงินปรับปรุง  
                           พงินพดือนประจ าปี 

   2. ประเภท  เงินประจ ำต ำแหน่ง  (220300)      จ ำนวน  42,000 บำท 
              - พพืมอจ่ายพป็นพงินประจ าต าแหน่ง เองพนักงานี่มควรขดไรับ 
                    ตามระพบ่ยบฯ ี่มก าหนด 
    3. ประเภท ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง (220600)     จ ำนวน  286,096 บำท 

              - พพืมอจ่ายพป็นค่าจไางพนักงานจไาง ี่มม่อยู่ในสังกัด  
                  ขดไแก่ ผูไช่วยช่างโยธา 

    4. ประเภท  เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง  (220700)     จ ำนวน  20,000 บำท 
               - พพืมอจ่ายพป็นพงินพพิมมต่างๆ ใหไแก่พนักงานจไางี่มม่สิีธ์ิ 
                     ขดไแก่ พงินพพิมมค่าครองช่พชัมวคราว 

2. งบด ำเนินงำน (530000)         รวม 800,000 บำท   
  2.1 หมวดค่ำตอบแทน (511000)        รวม 62,000 บำท  
       1. ประเภท  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น    จ ำนวน 62,000 บำท 
                      ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)     

              - พพืมอจ่ายพป็นพงินประโยชน์ตอบแีนอืมน ส าหรับพนักงาน, 
                      ลูกจไาง ฉพงินรางวัลประจ าปี  

  2.2 หมวดค่ำใช้สอย (532000)        รวม 498,000 บำท  
       1. ประเภท    รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร       จ ำนวน 108,000 บำท 

                   - ค่าจไางพหมาบริการ คนงานดไานบัญช่ จ านวน 1 คน 
 2. ประเภท    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ    จ ำนวน 150,000 บำท 
                   รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
  ฉ1  พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใชไจ่าย  จ ำนวน 50,000 บำท 
      ในการพดินีางขปราชการ ขดไแก่ ค่าพาหนะ ค่าพช่าี่มพัก ฯลฯ 

ฉ5  ค่าใชไจ่ายเุดลอกก าจัดวัชพืช      จ ำนวน 100,000 บำท 
     ตามโครงการคลองสวยน้ าใส ีไองึิมนร่วมใจพัฒนา ฉก าจัดผักตบชวา  
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3. ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)                จ ำนวน 240,000 บำท 
                   ฉ1  ค่าจไางพหมาซ่อมแซม, ติดตั้งขฟฟ้าสาธารณะ    จ ำนวน 200,000 บำท 

  ฉ2  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาีรัพย์สิน ขดไแก่ ค่าซ่อมแซมพครืมองปรับอากา., จ ำนวน 40,000 บำท 
                      คอมพิวพตอร์ ฯลฯ 

2.3 หมวดค่ำวัสดุ (533000)         รวม 240,000 บำท  
     1. ประเภท วัสดุส ำนักงำน  (330100)        จ ำนวน  30,000 บำท 

              - พพืมอจ่ายพป็นค่าวัสดสุ านักงาน ขดไแก่ กระดาษ ดินสอ ปากกา 
                ตายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ 
2. ประเภท  วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (330200)                 จ ำนวน 30,000 บำท 

                 - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซ้ือวัสดุขฟฟ้า พช่น สายขฟ ปลั๊กขฟฟ้า หลอดขฟฟ้า ฯลฯ  
3. ประเภท  วัสดุกำรเกษตร                 จ ำนวน 30,000 บำท 

                 - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการพกษตร พช่น ปุ๋ย จอบ ดิน พป็นตไน 
4. ประเภท  วัสดุก่อสร้ำง                 จ ำนวน 110,000 บำท 

                 - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสรไาง พช่น ส่ แปรงีาส่ ี่อน้ า โึสไวม  
      อ่างลไางมือ คไอน ตะปู ฯลฯ 
5. ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)                 จ ำนวน 40,000 บำท 

                 - พพืมอจ่ายพป็นค่าจัดซ้ือ ตลับหมงกส าหรับพครืมองพิมพ์ พมาส์ พรินพตอร์ฯ 
                            โปรแกรมคอมพิวพตอร์ ฯลฯ   
3. งบลงทุน         รวม 579,000 บำท 
   7ศ1 หมวดค่าครุภัณฑ์ี่มดินและสิมงก่อสรไาง     รวม 579,000 บำท 
 ค่ำครุภัณฑ์        รวม 53,000 บำท 

   ประพภี ครุภัณฑ์คอมพิวพตอร์      จ ำนวน 53,000 บำท 
   - ค่าจัดซื้อพครืมองพิมพ์พลพซอร์หรือชนิด LED เาวด า ราคา 37,000 บาี 
                จ านวน 1 พครืมอง ตามพกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวพตอร์ 

        หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง      รวม 526,000 บำท 
   ประพภี ค่าติดต้ังระบบขฟฟ้าจราจร     จ ำนวน 200,000 บำท 
   - พพืมอจ่ายพป็นค่าติดต้ังระบบขฟฟ้าจราจรกระพริบพลังงานแสงอาีิตย์ 
     เนาด 700 มมศ หลอด LED 155-165 หลอด พรไอมพสาพหล็ก 7 นิ้ว 
     ส่ด าสลับเาว สูงจากพื้น 5ศ 3 พมตร พีฐานซ่พมนต์ พรไอมติดตั้ง  
               จ านวน 8 ชุดๆละ 5,300 บาี ฉตามราคาีไองตลาด  แผนพัฒนาส่มปี ฉ53)1-53)4  หนไา 84 เไอ 81 
   ประพภี ค่าติดต้ังลูกกรงสแตนพลส .พดศบไานีุ่งมะสัง   จ ำนวน 236,000 บำท 
   - พพืมอจ่ายพป็นค่าติดต้ังลูกกรงสแตนพลสหนไาต่าง ประตู และมุไงลวดประตู  
               จ านวน 57 ชุด ฉตามแบบ อบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่มปี ฉ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1 หนไา   เไอ 19 
ประพภี ค่าติดต้ังประตูพหล็กอาคารอบตศ     จ ำนวน 90,000 บำท 
   - พพืมอจ่ายพป็นค่าติดต้ังประตูพหล็กประตูีุกดไาน ช้ันล่าง  
               เองอบตศหนองกุ่ม หลังใหม่ แผนพัฒนาส่มปี ฉ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา 8 เไอ 51 
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2 งำนไฟฟ้ำถนน (00242)                รวม  9,600,000  บำท 
   งบลงทุน          รวม  9,600,000 บำท   

 หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสรำ้ง     รวม  9,600,000 บำท   
   ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค             จ ำนวน 8,609,000 บำท   

1  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายบไานป้าพนืมอง หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนองกุ่ม                  จ ำนวน 465,000 บำท  
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายบไานป้าพนืมอง หมู่ี่ม 1 บไานหนองกุ่ม ต าบลหนองกุ่ม เนาดกวไาง 
3ศ00 พมตร ยาว 1)0 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ 0ศ00 -0ศ30 พมตร รวมพื้นี่มคอนกร่ต       
ขม่นไอยกว่า 800 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่มปี        
พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา 7 เไอ 1 
 

ฉ5  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายภายในหมู่บไาน หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองกระทุ่ม           จ ำนวน 460,000 บำท 
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายภายในหมู่บไาน หมู่ี่ม 5 บไานหนองกระีุ่ม  ต าบลหนองกุ่ม  
เนาดกวไาง 3ศ00 พมตร ยาว 1)5 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ 0ศ00-0ศ30 พมตร            
รวมพื้นี่มคอนกร่ตขม่นไอยกว่า 810 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  
แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา 7 เไอ 5 
 

ฉ7  โครงการก่อสรไางเยายขหล่ึนน คสลศ 5 เไางีาง หมู่ท่ี 3 บ้ำนทุ่งมะสัง          จ ำนวน 299,000 บำท   
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางเยายขหล่ึนน คสลศ 5 เไางีาง สายีุ่งมะสงั-ี่าแจง หมู่ี่ม 7 ต าบลหนองกุ่ม 
เยายขหล่ีางคสลศ 5 เไาง เไางละ 1ศ00 พมตร ยาว 510 พมตร หนา 0ศ13 พมตร รวมพื้นี่มคอนกร่ตขม่นไอยกว่า 
450 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่มปี                     
พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา ) เไอ 15 
 

ฉ4  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายีุ่งมะสัง หมู่ท่ี 3 บ้ำนทุ่งมะสัง                       จ ำนวน 467,000 บำท  
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนน คสลศ สายีุ่งมะสัง หมู่ี่ม 7 บไานีุ่งมะสัง ต าบลหนองกุ่ม เนาดกวไาง    
 ศ00 พมตร ยาว 150 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ  0ศ00 -0ศ30 พมตร รวมพื้นี่มคอนกร่ต      
ขม่นไอยกว่า 840 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่มปี         
พศ.ศ53)1-53)4 พพิมมพติม บศ1  หนไา )9 เไอ 3 
 

ฉ3  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายบไานนายึัมวพู หมู่ท่ี 4 บ้ำนเสำหงส์                   จ ำนวน 96,000 บำท   
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายบไานนายึัมวพู  หมู่ี่ม  4 บไานพสาหงส์ ต าบลหนองกุ่ม            
เนาดกวไาง 7ศ00 พมตร ยาว 33 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ 0ศ00 -0ศ30 พมตร รวมพื้นี่ม
คอนกร่ตขม่นไอยกว่า1)3 ตารางพมตร ฉตามแบบอบตศก าหนด แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4 พพิมมพติม บศ1หนไา 7 เไอ 7 
 

ฉ)  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายบไานแม่ใหญ่พจือน หมู่ท่ี 4 บ้ำนเสำหงส์              จ ำนวน 194,000 บำท
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายบไานแม่ใหญ่พจือน  หมู่ี่ม  4 บไานพสาหงส์ ต าบลหนองกุ่ม      
เนาดกวไาง 7ศ00 พมตร ยาว 103 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังตามสภาพ รวมพื้นี่มคอนกร่ตขม่นไอย
กว่า 713 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่มปี             
พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา 69 เไอ 6 
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ฉ   โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายพสาหงส์-หนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 4 บ้ำนเสำหงส์            จ ำนวน 297,000 บำท
รายละพอ่ยดโครงการ ก่อสรไางึนนคสลศสายพสาหงส์ -หนองโพธ์ิ หมู่ี่ม  4 บไานพสาหงส์ต าบลหนองกุ่ม        
เนาดกวไาง )ศ00 พมตร ยาว 90 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ 0ศ00 -0ศ30 พมตร รวมพื้นี่ม
คอนกร่ตขม่นไอยกว่า 340 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  
แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา 4 เไอ 4 
 
ฉ 8  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายภายในหมู่บไาน หมู่ท่ี 5 บ้ำนหนองแดง              จ ำนวน 469,000บำท
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายภายในหมู่บไาน หมู่ี่ม  3 บไานหนองแดง ต าบลหนองกุ่ม        
เนาดกวไาง )ศ00 พมตร ยาว 140 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ 0ศ00 -0ศ30 พมตร            
รวมพื้นี่มคอนกร่ตขม่นไอยกว่า 840 ตารางพมตร พรไอมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  
แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา 4 เไอ 5 
 
ฉ9  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายโรงสูบน้ า หมู่ท่ี 6 บ้ำนท่ำแจง                       จ ำนวน 462,000 บำท          
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไ างึนนคสล ศสายโรงสูบน้ า  หมู่ ี่ม  ) บไ านี่ าแจง ต าบลหนองกุ่ ม                  
เนาดกวไาง 3ศ00 พมตร ยาว 130 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ  0ศ00 -0ศ30 พมตร                 
รวมพื้ น ี่ม ค อนก ร่ ต ขม่ นไ อยก ว่า  30  ต าราง พมตร  พ รไ อ มติดตั้ ง ป้ ายป ระชาสั มพั น ธ์ โค รงก าร                        
ฉตามแบบอบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4 พพิมมพติม บศ1  หนไา 4 เไอ 6 
 
ฉ10  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายหลังป้อมต ารวจ หมู่ท่ี 7 บ้ำนใหม่                  จ ำนวน 472,000 บำท      
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายหลังป้อมต ารวจ หมู่ี่ม    บไานใหม่  ต าบลหนองกุ่ ม              
เนาดกวไาง )ศ00 พมตร ยาว 140 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ 0ศ00-0ศ30 พมตร รวมพื้นี่ม
คอนกร่ตขม่นไอยกว่า 840 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  
แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา 4 เไอ 7 
 
ฉ11  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายภายในหมู่บไาน หมู่ท่ี 7 บ้ำนใหม่                   จ ำนวน 438,000 บำท  
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายภายในหมู่บไ าน หมู่ี่ม    บไ านใหม่  ต าบลหนองกุ่ ม              
เนาดกวไาง )ศ00 พมตร ยาว 170 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ 0ศ00-0ศ30 พมตร รวมพื้นี่ม
คอนกร่ตขม่นไอยกว่า  80 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด     
แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)0 พพิมมพติม บศ1  หนไา 70 เไอ 11 
 
ฉ15  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายรางเาม-บไานใหม่ หมู่ท่ี 8 บ้ำนรำงขำม         จ ำนวน 468,000 บำท 
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายรางเาม-บไานใหม่ หมู่ี่ม 8 ต าบลหนองกุ่ม เนาดกวไาง 3ศ00 พมตร 
ยาว 1)0 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ 0ศ00 -0ศ30 พมตร รวมพื้นี่มคอนกร่ตขม่นไอยกว่า    
800 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  
พพิมมพติม บศ1  หนไา 70 เไอ 15 
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ฉ17  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายหนองตาพุก-รางกระโดน หมู่ท่ี 9  บ้ำนหนองตำพุก  จ ำนวน 459,000 บำท
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายหนองตาพกุ-รางกระโดน หมู่ี่ม 9 ต าบลหนองกุ่ม               
เนาดกวไาง 3ศ00 พมตร ยาว 1)3 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ 0ศ00-0ศ30 พมตร รวมพื้นี่ม
คอนกร่ตขม่นไอยกว่า 853 ตารางพมตร พรไอมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด     
แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา 71 เไอ 17 
 
ฉ14  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายบไานนายสิน หมู่ท่ี 10 บ้ำนพุพรหม             จ ำนวน 470,000 บำท  
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายบไานนายสิน หมู่ี่ม  10 บไานพุพรหม ต าบลหนองกุ่ม            
เนาดกวไาง 3ศ00 พมตร ยาว 1)0 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ 0ศ00 -0ศ30 พมตร             
รวมพื้นี่มคอนกร่ตขม่นไอยกว่า 800 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด     
แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา 5 เไอ 8 
 
ฉ13  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายวังดไงล่าง หมู่ท่ี 11 บ้ำนวังด้ง                   จ ำนวน 459,000 บำท 
 รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายวังดไงล่าง หมู่ี่ม 11 ต าบลหนองกุ่ม เนาดกวไาง 3ศ00 พมตร     
ยาว 1)3 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ 0ศ00 -0ศ30 พมตร  รวมพื้นี่มคอนกร่ตขม่นไอยกว่า     
853 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตำมแบบอบต.ก ำหนด) แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
พพิมมพติม บศ1  หนไา 5 เไอ 9 

 

 
ฉ1)  โครงการก่อสรไางเยายขหล่ึนน คสลศ 1 เไางีาง หมู่ท่ี 13 บ้ำนเขำแก้ว          จ ำนวน 471,000 บำท
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางเยายขหล่ึนน คสลศ 1 เไางีาง หมู่ี่ม  17 บไานพเาแกไ ว ต าบลหนองกุ่ม          
เยายขหล่ีางคสลศ 1 เไาง เไางละ 1ศ00 พมตร ยาว )40 พมตร หนา 0ศ13 พมตร รวมพื้นี่มคอนกร่ตขม่นไอยกว่า 
)40 ตารางพมตร และป รับปรุ งซ่ อมแซมึนน  คสล ศ จ านวน  50 ตารางพมตร พ รไ อมติดตั้ งป้ าย           
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา 74 เไอ 71 
 
ฉ1   โครงการก่อสรไางึนนน้ าลไน สายหุบผาพดือด หมู่ท่ี 14 บ้ำนสลอบ                   จ ำนวน 76,000 บำท 
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไ างึนนน้ าลไน  สายหุบผาพดือด หมู่ี่ม  14 บไ านสลอบ  ต าบลหนองกุ่ ม                 
เนาดกวไาง 3ศ00 พมตร ยาว 50 พมตร  สโลปกวไาง 1ศ3 พมตร ยาว 3ศ00 พมตร พื้นี่มคอนกร่ต ขม่นไอยกว่า        
113 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่ม ปี พศ.ศ53)1-53)4  
พพิมมพติม บศ1  หนไา ) เไอ 17 
 
ฉ18  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายช่องพเาด า หมู่ท่ี 14 บ้ำนสลอบ                    จ ำนวน 382,000 บำท 
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายช่องพเาด า หมู่ี่ม  14 บไานสลอบ ต าบลหนองกุ่ม เนาดกวไาง           
3ศ00 พมตร ยาว 170 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ  0ศ00-0ศ30 พมตร รวมพื้นี่มคอนกร่ตขม่นไอย
กว่า )30 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่มปี                 
พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา 3 เไอ 10 
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ฉ19  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายตไนนุ่น-หินลับ หมู่ท่ี 15 บ้ำนหินลับ                จ ำนวน 463,000 บำท 
 รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายตไนนุ่น-หินลบั หมู่ี่ม 13 บไานหินลับ ต าบลหนองกุ่ม  เ น า ด ก วไ า ง 
3ศ00 พมตร ยาว 1)3 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไางละ 0ศ00-0ศ30 พมตร รวมพื้นี่มคอนกร่ตขม่นไอย
กว่า 800 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์โครงก าร  ฉตามแบบอบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่มปี                 
พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา 3 เไอ 11 
 
ฉ50  โครงการก่อสรไางึนนคสลศสายหนองจิก-ซาฟาร่ หมู่ท่ี 16 บ้ำนหนองจิก         จ ำนวน 473,000 บำท 
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางึนนคสลศสายหนองจิก -ซาฟาร่ หมู่ี่ม  1) บไ านหนองจิก ต าบลหนองกุ่ม         
เนาดกวไาง )ศ00 พมตร ยาว 143 พมตร หนา 0ศ13 พมตร ขหล่ีางลงลูกรังเไ างละ 0ศ00 -0ศ30 พมตร                 
รวมพื้นี่มคอนกร่ตขม่นไอยกว่า 8 0 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด  
แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา  4 เไอ 58 
 
ฉ51  โครงการปรับปรุงึนนลูกรังพรไอมบดอัดแน่น สายหนองกระีุ่ม หมู่ท่ี 2-16  จ ำนวน 299,000 บำท
รำยละเอียดโครงกำร ปรับปรุงึนนลูกรังพรไอมบดอัดแน่น สายหนองกระีุ่ม หมู่ี่ม 5 พชืมอมสายในขร่ หมู่ี่ม 1) 
บไานหนองจิก ต าบลหนองกุ่ม เนาดกวไาง  ศ00 พมตร ยาว   3 พมตร หนา 0ศ50 พมตร รวมปริมาตรลูกรัง         
ขม่นไอยกว่า1,)5 ศ30 ลบศพมตร รวมปริมาตรพื้นี่มขม่นไอยกว่า 3,453 ตารางพมตร พรไอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ ฉตามแบบอบตศก าหนด แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา ) เไอ 14 
 
ฉ55  โครงการก่อสรไางระบบประปาหมู่บไานพเาแหลม หมู่ท่ี 12                  จ ำนวน 453,000 บำท 
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางระบบประปาหมู่บไานแบบหอึังพหล็ก บไานพเาแหลม หมู่ี่ม 15 ต าบลหนองกุ่ม 
เนาดความจุ 10 ลบศพมตร สูง 11 พมตร ฉตามแบบอบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4 พพิมมพติม บศ1 หนไา)เไอ 13 
  
ฉ57  โครงการเยายพเตี่อประปา PVC สายพเาใหญ่ หมู่ท่ี 12          จ ำนวน 17 ,000  บำท
รำยละเอียดโครงกำร เยายพเตี่อประปา PVC สายพเาใหญ่ หมู่ี่ม  15 ต าบลหนองกุ่ม เนาด Ø 2 นิ้ว         
พรไอมอุปกรณ์ ฉตามแบบอบตศก าหนด แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา   เไอ 50 
 

ประเภท  ค่าก่อสรไางสิมงสาธารณูปการ                จ ำนวน 991,000 บำท   
ฉ1  โครงการก่อสรไางพสาธงชาติ.ูนย์พัฒนาพด็กพล็กบไานีุ่งมะสัง หมู่ท่ี 3                   จ ำนวน 27,000 บำท 
 รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางพสาธงชาติ.ูนย์พัฒนาพด็กพล็กบไานีุ่ งมะสัง หมู่ี่ม  7ต าบลหนองกุ่ม               
สูง 10 พมตร ฉตามแบบอบตศก าหนด  แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา   เไอ 1  
 

ฉ2  โครงการก่อสรไางลานคอนกร่ตรอบอาคาร.ูนย์พัฒนาพด็กพล็กบไานีุ่งมะสัง หมู่ี่ม 7 จ ำนวน 488,000 บำท
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางลานคอนกร่ตรอบอาคาร.ูนย์พัฒนาพด็กพล็กบไ านีุ่ งมะสัง หมู่ี่ม  7            
ต าบลหนองกุ่ม ความหนา 0ศ13 พมตร รวมพื้นี่มลานคอนกร่ตขม่นไอยกว่า 883 ตารางพมต ฉตามแบบอบตศก าหนด  
แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4  พพิมมพติม บศ1  หนไา   เไอ 1) 
 

 ฉ7  โครงการก่อสรไางรั้ว.ูนย์พัฒนาพด็กพล็กบไานีุ่งมะสัง หมู่ี่ม 7            จ ำนวน 476,000 บำท 
รำยละเอียดโครงกำร ก่อสรไางรั้ว.ูนย์พัฒนาพด็กพล็กบไานีุ่งมะสัง หมู่ี่ม 7 ต าบลหนองกุ่ม ความยาวขม่นไอย
กว่า 131ศ40 พมตร ฉตามแบบอบตศก าหนด แผนพัฒนาส่มปี พศ.ศ53)1-53)4 พพิมมพติม บศ1  หนไา   เไอ 18  



 
 

67 

       รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
อ ำเภอบ่อพลอย      จังหวัดกำญจนบุรี 

 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน      รวม 184,000 บำท 
  1. งบด ำเนินงำน (530000)          รวม 80,000  บำท   

   หมวดค่ำใช้สอย  (532000)        รวม 80,000 บำท   
      ประเภท  รายจ่ายพก่มยวพนืมองกับการปฏิบัติราชการี่มขมพ่เไาลักษณะรายจ่าย  จ ำนวน 80,000 บำท   
  หมวดอืมนๆ 
  - พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บไาน,  

ต าบลตามโครงการฯ 

  2. งบเงินอุดหนุน           รวม 104,000  บำท   
      ประเภท  พงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ ำนวน 104,000 บำท   
  - พพืมอจ่ายอุดหนุนี่มี าการปกครองอ าพภอบ่อพลอย ตามโครงการ  

  ป้องกันและแกไขเปญัหายาพสพติด 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจำ่ยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
อ ำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกำญจนบุรี 

 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262)       รวม 170,000 บำท 
     1. งบด ำเนินงำน  (530000)         รวม 170,000 บำท   

     1.1. หมวดค่ำใช้สอย (532000)        รวม 170,000  บำท  
           ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    จ ำนวน  170,000  บำท 
                      ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ (320300)  

            ฉ1  ค่าใชไจ่ายโครงการแเ่งเันก่ฬาพยาวชน    จ ำนวน 150,000 บำท 
                ประชาชนต าบลหนองกุ่ม 
        - พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายตามโครงการแเ่งเันก่ฬาพยาวชน ประชาชน ต าบลหนองกุ่ม   
    ฉ5   ค่าใชไจ่ายโครงการส่งนักก่ฬาพเไาร่วมการแเ่งเันรายการต่างๆ       จ ำนวน 20,000 บำท 
 
        

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)       รวม 335,000 บำท 
     1. งบด ำเนินงำน  (530000)         รวม 220,000 บำท  
        1.1. หมวดค่ำใช้สอย (532000)        รวม  220,000  บำท  
             ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร            จ ำนวน 220,000 บำท 

              ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ (320300)      
             (1) ค่าใชไจ่ายในโครงการวันสงกรานต์ วันผูไสงูอายุ   จ ำนวน 200,000 บำท          
                 - พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายตามโครงการวันสงกรานต์, วันผูไสูงอายุ ฯลฯ  
            ฉ5  ค่าใชไจ่ายในการจัดงานประพพณ่ และงานวันส าคัญเอง   จ ำนวน 20,000 บำท 
        ีางราชการ  

   

     2. งบเงินอุดหนุน  (560000)          รวม 115,000 บำท  
           ประเภท เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200)      จ ำนวน 115,000 บำท      

             ฉ1  อุดหนุนี่มี าการปกครองอ าพภอบ่อพลอย   จ ำนวน 30,000 บำท 
                     - ตามโครงการจัดงานพิธ่ ประพพณ่ .าสนา และวัฒนธรรม   
                    ฉ5  อุดหนุนี่มี าการปกครองอ าพภอบ่อพลอย   จ ำนวน 60,000 บำท     
              - ตามโครงการจดังานพิธ่ึวายดอกขมไจันีน์ 
                           ฉ7  อุดหนุนส านักงานจังหวัดกาญจนบุร่   จ ำนวน 25,000 บำท     
              - ตามโครงการพีดิพระพก่ยรติพระนพร.วร     
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจำ่ยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 

 แผนงำนกำรเกษตร ฉ00750  

 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321)         
  งบด ำเนินงำน  (530000)          รวม 70,000 บำท   
    หมวดค่ำใช้สอย (532000)         รวม 70,000 บำท  
        ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบักำรปฏิบัติรำชกำร                  จ ำนวน  70,000  บำท 
                   ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ (320300)       

        ฉ1  ค่าใชไจ่ายโครงการพพิมมประสิีธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง       จ ำนวน 20,000  บำท 
      - พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายตามโครงการฯ 
       ฉ5  ค่าใชไจ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื   จ ำนวน 50,000  บำท 
               - พพืมอจ่ายพป็นค่าใชไจ่ายตามโครงการฯ 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจำ่ยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

 

แผนงำนงบกลำง (00410) 

 
งบกลำง (00411)         รวม  22,032,200 บำท 
งบกลำง (00411)            รวม  21,632,200 บำท 

      1. ประเภท   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)   จ ำนวน 300,000 บำท     
                    - พพืมอจ่ายพป็นพงินสมีบกองีุนประกันสงัคมใหไแก่พนักงานจไาง  

      2. ประเภท   เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ              จ ำนวน 15,662,600 บำท     
                    - พพืมอจ่ายพป็นพงินพบ่้ยยังช่พผูไสูงอายุในอัตราเ้ันบันขด 

      3. ประเภท   เบ้ียยังชีพคนพิกำร             จ ำนวน 3,945,600 บำท     
                    - พพืมอจ่ายพป็นพงินพบ่้ยยังช่พใหไแก่คนพิการ 

      4. ประเภท   เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)                       จ ำนวน 60,000 บำท 

                                           - พพืมอจ่ายพป็นพงินพบ่้ยยังช่พใหไแก่ผูไป่วยพอดส์  

      5. ประเภท   เงินส ำรองจ่ำย (111000)                        จ ำนวน 1,414,000 บำท    

              - พพืมอใชไจ่ายในกรณ่บุกพบินี่มม่สาธารณภัยพกิดเง้น หรือบรรพีา 
                         ความพดือดรไอนเองประชาชนพป็นส่วนรวมพี่านั้น 
      6. ประเภท รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน      จ ำนวน 250,000 บำท    

              - พพืมอจ่ายพป็นพงินสมีบกองีุนหลกัประกันสุเภาพแห่งชาติ 

 บ ำเหน็จ/บ ำนำญ        รวม 400,000 บำท 
         ประเภท  เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 400,000 บำท   
      

  - พพืมอจ่ายพป็นพงินสมีบกองีุนฯ ตามพระราชบัญญัต ิ
  บ าพหน็จบ านาญเไาราชการส่วนีไองึิมน พศ.ศ5300 
 


