
ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม

อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม

อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,410,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 436,040

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,191,660

แผนงานสาธารณสุข 350,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 839,970

แผนงานเคหะและชุมชน 3,357,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,951,500

แผนงานการเกษตร 35,000

แผนงานการพาณิชย์ 825,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 9,020,350

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,737,780



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,399,880 2,062,980 8,462,860

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,584,720 0 2,584,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,815,160 2,062,980 5,878,140

งบดําเนินงาน 1,546,000 372,000 1,918,000

    ค่าตอบแทน 433,000 77,000 510,000

    ค่าใช้สอย 753,000 125,000 878,000

    ค่าวัสดุ 165,000 160,000 325,000

    ค่าสาธารณูปโภค 195,000 10,000 205,000

งบลงทุน 10,000 0 10,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

                                             รวม 7,975,880 2,434,980 10,410,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 203,040 203,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 203,040 203,040

งบดําเนินงาน 203,000 203,000

    ค่าตอบแทน 51,000 51,000

    ค่าใช้สอย 82,000 82,000

    ค่าวัสดุ 70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

                                             รวม 436,040 436,040

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 371,760 264,000 635,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 371,760 264,000 635,760

งบดําเนินงาน 203,000 591,100 794,100

    ค่าตอบแทน 55,000 3,000 58,000

    ค่าใช้สอย 126,000 199,600 325,600

    ค่าวัสดุ 22,000 370,500 392,500

    ค่าสาธารณูปโภค 0 18,000 18,000

งบลงทุน 121,800 0 121,800

    ค่าครุภัณฑ์ 121,800 0 121,800

งบเงินอุดหนุน 0 640,000 640,000

    เงินอุดหนุน 0 640,000 640,000

                                             รวม 696,560 1,495,100 2,191,660

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 170,000 170,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

    ค่าวัสดุ 130,000 130,000

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000

    เงินอุดหนุน 180,000 180,000

                                             รวม 350,000 350,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 660,720 660,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 660,720 660,720

งบดําเนินงาน 179,250 179,250

    ค่าตอบแทน 51,000 51,000

    ค่าใช้สอย 93,250 93,250

    ค่าวัสดุ 35,000 35,000

                                             รวม 839,970 839,970



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,517,280 0 519,420 2,036,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,517,280 0 519,420 2,036,700

งบดําเนินงาน 461,000 0 265,000 726,000

    ค่าตอบแทน 40,000 0 0 40,000

    ค่าใช้สอย 216,000 0 75,000 291,000

    ค่าวัสดุ 205,000 0 190,000 395,000

งบเงินอุดหนุน 0 594,700 0 594,700

    เงินอุดหนุน 0 594,700 0 594,700

                                             รวม 1,978,280 594,700 784,420 3,357,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 80,000

    เงินอุดหนุน 80,000 80,000

                                             รวม 90,000 90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 10,000 200,000 20,000 230,000

    ค่าใช้สอย 10,000 200,000 20,000 230,000

                                             รวม 10,000 200,000 20,000 230,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น

ฐาน รวม

งบลงทุน 2,951,500 2,951,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,951,500 2,951,500

                                             รวม 2,951,500 2,951,500



แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 35,000 35,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 5,000 5,000

                                             รวม 35,000 35,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 825,000 825,000

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

    ค่าวัสดุ 115,000 115,000

    ค่าสาธารณูปโภค 700,000 700,000

                                             รวม 825,000 825,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,020,350 9,020,350

    งบกลาง 9,020,350 9,020,350

                                             รวม 9,020,350 9,020,350



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,410,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 436,040

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,191,660

แผนงานสาธารณสุข 350,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 839,970

แผนงานเคหะและชุมชน 3,357,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,951,500

แผนงานการเกษตร 35,000

แผนงานการพาณิชย์ 825,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 9,020,350

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,737,780

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม 
และโดยอนุมัติของนายอําเภอแก่งคอย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 30,737,780 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
30,737,780 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายสมคิด    ตันทางกูล)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม

อนุมัติ

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

(นายเอกพร   จุ้ยสําราญ)

ตําแหน่ง นายอําเภอแก่งคอย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
อําเภอ แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,701,443.56 1,617,460.92 1,945,075.00 1,900,000.00 36.84 % 2,600,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 98,014.79 85,347.02 97,603.47 90,000.00 56.42 % 140,780.00

     ภาษีป้าย 19,200.00 18,825.00 41,422.00 30,000.00 166.67 % 80,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,818,658.35 1,721,632.94 2,084,100.47 2,020,000.00 2,820,780.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,445.30 1,338.60 1,047.60 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 129.50 628.87 30.00 500.00 500.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 193,151.00 222,500.00 230,780.00 200,000.00 5.00 % 210,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 400.00 350.00 620.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 40,700.00 4,610.00 2,510.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 4,100.00 5,200.00 6,800.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 24,570.54 40,432.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 5,200.00 5,500.00 19,800.00 15,000.00 33.33 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 547.70 5,524.49 26,487.39 3,000.00 -50.00 % 1,500.00

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:39:41 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

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

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 2,400.00 50.70 840.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 248,201.50 270,273.20 329,346.99 251,000.00 259,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 307,207.30 403,909.43 393,465.91 500,000.00 -12.60 % 437,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 5,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 312,557.30 403,909.43 393,465.91 500,000.00 437,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค
หรือการพาณิชย์ 10,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 684,332.00 267,111.00 846,975.00 800,000.00 6.25 % 850,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 546,440.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 695,227.00 813,551.00 846,975.00 800,000.00 850,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 45,000.00 0.00 19,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 76,397.00 122,919.00 85,000.50 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 121,397.00 122,919.00 104,500.50 110,000.00 110,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 326,128.54 330,874.38 560,101.81 350,000.00 28.57 % 450,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 6,346,845.79 7,284,211.14 7,459,159.56 7,000,000.00 0.00 % 7,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,446,184.62 3,393,664.18 3,500,388.98 3,600,000.00 -2.78 % 3,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 141,802.53 0.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 888,245.08 878,457.75 891,731.12 800,000.00 0.00 % 800,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,531,415.37 1,889,569.88 2,148,967.07 1,700,000.00 23.53 % 2,100,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 459,757.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 589,315.66 830,156.47 2,086,895.65 800,000.00 25.00 % 1,000,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 24,343.55 29,149.20 27,794.06 30,000.00 0.00 % 30,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 1,065,909.45 1,687,170.00 2,177,404.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 1,000.00 1,020.00 5,080.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,361,190.59 16,324,273.00 19,317,279.25 15,481,000.00 16,031,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 4,242,865.00 3,703,391.00 9,981,488.21 11,500,000.00 -11.04 % 10,230,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,242,865.00 3,703,391.00 9,981,488.21 11,500,000.00 10,230,000.00

รวมทุกหมวด 21,800,096.74 23,359,949.57 33,057,156.33 30,662,000.00 30,737,780.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม

อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,737,780   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,820,780 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 2,600,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 140,780 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาษีป้าย จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 259,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 210,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เพื่อรองรับ  เนื่องจากจะมีการจัดทําข้อบัญญัติตําบลเรื่อง
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากเป็นการประมาณที่ไม่อาจคาดเดาได้
ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากปีที่ผ่านมาประมาณการผิดรายการ
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ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 437,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 437,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากมียอดเงินฝากประจําลดลง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 850,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 850,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 110,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,031,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 450,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,000,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,500,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการลงลง เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง
ภาษีสุรา จํานวน 800,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,100,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิมเนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,230,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 10,230,000 บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 85,680.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 7,020.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 7,020.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 14,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 271,200.00 1,627,200.00 1,627,200.00 1,551,120.00 22.49 % 1,900,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 385,320.00 2,311,920.00 2,311,920.00 2,235,840.00 2,584,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 507,110.00 2,383,751.67 2,352,963.23 2,539,980.00 8.51 % 2,756,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 16,800.00 79,800.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 41,300.00 163,800.00 157,951.61 168,000.00 0 % 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 57,094.00 217,100.00 220,020.00 236,640.00 4.87 % 248,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 5,092.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 175,710.00 363,705.00 384,960.00 395,400.00 30.77 % 517,080

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,675.00 57,525.00 52,140.00 46,020.00 -9.26 % 41,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 815,781.00 3,265,681.67 3,252,034.84 3,470,040.00 3,815,160

รวมงบบุคลากร 1,201,101.00 5,577,601.67 5,563,954.84 5,705,880.00 6,399,880

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
อําเภอแก่งคอย    จังหวัดสระบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,250.00 850.00 15,400.00 719,180.00 -70.38 % 213,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 15,000.00 150,500.00 150,500.00 170,000.00 0 % 170,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,670.00 39,270.00 42,320.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 29,920.00 190,620.00 208,220.00 939,180.00 433,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 104,790.00 151,315.45 176,269.78 190,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 15,360.00 17,760.00 25,950.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,516.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3)  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

5) โครงการจัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เคลื่อนที่  5,403.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการชี้ระวังและรับรองแนว
เขต 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการชี้ระวังและรับรองแนว
เขต   0.00 0.00 17,970.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 27,644.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0.00 0.00 28,680.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

0.00 0.00 0.00 44,400.00 350.45 % 200,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:53 หน้า : 2/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าพวงมาลัย   ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0 % 0

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0.00 500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง   ผู้นํา
ชุมชน ฯลฯ 

0.00 186,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสีปี 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล 
เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปี

0.00 18,940.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต
.ท่าตูม

0.00 0.00 167,000.00 240,000.00 -16.67 % 200,000

โครงการศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตูม  เป็นเงิน  300,000บาท

130,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 49,356.00 78,032.02 12,430.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 311,925.00 480,791.47 444,299.78 687,400.00 753,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,423.00 23,373.00 44,251.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 18,412.00 9,790.00 7,000.00 -28.57 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,000.00 1,950.00 3,800.00 21,000.00 42.86 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 107,546.40 76,376.90 29,288.20 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:53 หน้า : 3/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,330.00 13,030.00 28,080.00 24,000.00 -16.67 % 20,000

วัสดุอื่น 1,140.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 151,439.40 133,141.90 115,209.20 197,000.00 165,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 274,066.80 368,743.02 233,601.12 937,000.00 -85.59 % 135,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,528.26 8,541.36 10,978.23 15,000.00 0 % 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 294.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 35,310.00 53,467.00 34,668.00 53,000.00 -24.53 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 313,905.06 430,751.38 279,541.35 1,010,000.00 195,000

รวมงบดําเนินงาน 807,189.46 1,235,304.75 1,047,270.33 2,833,580.00 1,546,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์  0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อบันไดสแตนแลสอย่างหนา  0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อม
ไมล์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่ 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:53 หน้า : 4/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 19,200.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,500.00 11,400.00 58,000.00 19,200.00 10,000

รวมงบลงทุน 16,500.00 11,400.00 58,000.00 19,200.00 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธี  และรัฐพิธี  
ประจําปี  2562 อําเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 60,000.00 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 60,000.00 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 2,044,790.46 6,824,306.42 6,669,225.17 8,618,660.00 7,975,880

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 168,740.00 624,580.00 644,700.00 1,081,540.00 0.46 % 1,086,540

เงินประจําตําแหน่ง 10,500.00 31,500.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 94,895.00 379,640.00 392,340.00 415,640.00 4.25 % 433,320

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 1,315.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 31,290.00 374,395.00 370,214.19 408,750.00 6.86 % 436,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 4,500.00 71,945.00 63,452.26 64,320.00 0 % 64,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 311,240.00 1,482,060.00 1,512,706.45 2,012,250.00 2,062,980

รวมงบบุคลากร 311,240.00 1,482,060.00 1,512,706.45 2,012,250.00 2,062,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 3,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,000.00 22,400.00 25,960.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 4,000.00 64,400.00 67,960.00 77,000.00 77,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,445.00 1,600.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 10,376.00 13,296.00 30,000.00 166.67 % 80,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0.00 45,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
  0.00 0.00 12,800.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,921.00 18,675.00 17,180.00 80,000.00 -62.5 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 42,366.00 76,151.00 43,276.00 375,000.00 125,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,607.00 44,813.00 59,996.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 28,760.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,970.00 44,770.00 34,770.00 55,000.00 0 % 55,000

รวมค่าวัสดุ 52,577.00 89,583.00 123,526.00 160,000.00 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,741.00 3,293.00 4,949.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,741.00 3,293.00 4,949.00 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 102,684.00 233,427.00 239,711.00 622,000.00 372,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที่ 1 0.00 22,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีด
หมึก(lnkjet) 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 30,500.00 11,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 30,500.00 11,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 413,924.00 1,745,987.00 1,763,417.45 2,634,250.00 2,434,980

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 2,458,714.46 8,570,293.42 8,432,642.62 11,252,910.00 10,410,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 61,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 61,500.00 0.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาล  22,820.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

5) โครงการออกตรวจพื้นที่ด้านยาเสพ
ติด จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  28,890.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 51,710.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 113,210.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 113,210.00 0.00 0.00 0.00 0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 154,590.00 170,900.00 189,600.00 7.09 % 203,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 4,830.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 88,000.00 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 159,420.00 170,900.00 289,600.00 203,040

รวมงบบุคลากร 0.00 159,420.00 170,900.00 289,600.00 203,040

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 18,000.00 26,800.00 30,000.00 20 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 18,000.00 26,800.00 45,000.00 51,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 18,000.00 5,900.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 1,008.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาล ประจําปี  2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาล   0.00 0.00 11,100.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเท
สกาล 0.00 10,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการทําแนวป้องกันไฟป่าชุมชน  
ตําบลท่าตูม   0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันไฟป่าชุมชน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิง
เบื้องต้น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เพื่อทําฝ้าเพดานและติดตั้งระบบไฟฟ้าใน
ตัวอาคาร อปพร. 0.00 35,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 16,750.00 8,000.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 81,958.00 55,000.00 130,000.00 82,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 5,598.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 1,800.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 9/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 57,780.00 23,881.30 80,000.00 -62.5 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 5,600.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 6,972.40 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 66,552.40 35,079.30 155,000.00 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 166,510.40 116,879.30 330,000.00 203,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง  0.00 0.00 24,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล  
แบบที่ 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  
นิ้ว)ราคา  23.000 บาท

0.00 22,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์Multiunction  แบบ
ฉีด(Inkjet) 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 33,500.00 59,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 33,500.00 59,500.00 0.00 0

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 10/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการทําแนวป้องกันไฟป่าชุมชนฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 359,430.40 347,279.30 619,600.00 436,040

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 113,210.00 359,430.40 347,279.30 619,600.00 436,040

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 59,910.00 276,180.00 285,360.00 300,120.00 9.88 % 329,760

เงินประจําตําแหน่ง 10,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 70,410.00 318,180.00 327,360.00 342,120.00 371,760

รวมงบบุคลากร 70,410.00 318,180.00 327,360.00 342,120.00 371,760

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 320 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 13,200.00 4,135.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 13,200.00 4,135.00 13,000.00 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 1,200.00 3,000.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 113,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 11/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ 0.00 0.00 7,170.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,200.00 10,170.00 20,000.00 126,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 266,871.38 257,006.50 364,078.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 266,871.38 257,006.50 364,078.00 22,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 281,271.38 271,311.50 397,078.00 203,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 111,800

บอร์ดติดประกาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 121,800

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 121,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 535,000.00 595,000.00 760,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 535,000.00 595,000.00 760,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 535,000.00 595,000.00 760,000.00 0

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 12/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 70,410.00 1,134,451.38 1,193,671.50 1,499,198.00 696,560

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 231,660.00 246,120.00 7.26 % 264,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 231,660.00 246,120.00 264,000

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 231,660.00 246,120.00 264,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 1,800.00 28,550.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ                         0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 13/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตูม                         
                            

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลท่าตูมและตําบลบ้านธาตุ     
                                

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา                  0.00 78,080.00 132,000.00 165,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 98,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 428.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 67,200.00 80,308.00 160,550.00 257,000.00 199,600

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,010.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 4,270.00 2,680.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 16,931.04 34,050.90 47,905.00 621.22 % 345,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,080.00 8,400.00 10,000.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 9,600.00 20,000.00 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 14/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุอื่น 0.00 805.00 2,944.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 15,090.00 40,406.04 69,274.90 92,905.00 370,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 831.35 3,397.52 12,000.00 50 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 831.35 3,397.52 12,000.00 18,000

รวมงบดําเนินงาน 82,290.00 121,545.39 233,222.42 364,905.00 591,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อผ้าม่านตกแต่งภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 25,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 25,500.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 254,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 640,000

รวมเงินอุดหนุน 254,000.00 0.00 0.00 0.00 640,000

รวมงบเงินอุดหนุน 254,000.00 0.00 0.00 0.00 640,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 336,290.00 121,545.39 490,382.42 611,025.00 1,495,100

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 15/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก  113,565.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 113,565.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 113,565.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 113,565.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมแผนงานการศึกษา 520,265.00 1,255,996.77 1,684,053.92 2,110,223.00 2,191,660

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 0.00 0.00 0.00 53,600.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก 0.00 85,678.50 0.00 107,000.00 -85.98 % 15,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก   0.00 0.00 76,954.10 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า  ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 85,678.50 76,954.10 164,600.00 40,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 16/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 85,678.50 76,954.10 164,600.00 170,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมุู่บ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 67,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 67,500.00 0.00 0.00 180,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 67,500.00 0.00 0.00 180,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 153,178.50 76,954.10 164,600.00 350,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 153,178.50 76,954.10 164,600.00 350,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 43,240.00 523,540.00 540,480.00 645,960.00 -4.22 % 618,720

เงินประจําตําแหน่ง 7,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 50,240.00 565,540.00 582,480.00 687,960.00 660,720

รวมงบบุคลากร 50,240.00 565,540.00 582,480.00 687,960.00 660,720

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 17/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 3,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 3,740.00 5,300.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 3,000.00 39,740.00 41,300.00 51,000.00 51,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 720.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5)โครงการตรวจสุขภาพประจําปี ผู้สูง
อายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  14,966.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  32,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 1,112.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0.00 1,200.00 3,000.00 0.00 0 % 0

โครงการ "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์พระราชทาน" 0.00 0.00 30,750.00 0.00 0 % 0

โครงการขับเคลื่อน และพัฒนาศักยภาพ  
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลท่า
ตูมและตําบลบ้านธาตุ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการขับเคลื่อน และพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลท่า
ตูม
และตําบลบ้านธาตุ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,400

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุ่มอาชีพ สตรี แม่บ้าน 
และ ประชาชน

0.00 12,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูอายุ 0.00 12,150.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 18/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัมนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลท่าตูม และ
ตําบลบ้านธาตุ

0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 0.00 0.00 15,415.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -4 % 14,400

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนตําบลท่าตูมและตําบลบ้านธาตุ 0.00 0.00 0.00 26,000.00 -56.15 % 11,400

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 13,500.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -24 % 11,400

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพสตรีตําบลบ้านธาตุ-ท่าตูม 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -42.33 % 8,650

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,500.00 500.00 9,390.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 48,766.00 53,270.00 73,167.00 156,000.00 93,250

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,237.00 14,721.00 13,730.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,200.00 10,000.00 19,680.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 21,437.00 24,721.00 33,410.00 40,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 73,203.00 117,731.00 147,877.00 247,000.00 179,250

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้กระจกเก็บเอกสาร 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 19/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล 
แบบที่  1 0.00 22,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multiunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 0.00 18,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 49,300.00 2,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 49,300.00 2,500.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 123,443.00 732,571.00 732,857.00 934,960.00 839,970

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 123,443.00 732,571.00 732,857.00 934,960.00 839,970

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 98,570.00 710,249.57 734,682.58 840,840.00 -2.18 % 822,480

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 38,383.43 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 57,750.00 461,180.00 462,000.00 499,000.00 16.23 % 580,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 4,500.00 60,000.00 57,420.00 55,600.00 30.94 % 72,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 160,820.00 1,269,813.00 1,296,102.58 1,437,440.00 1,517,280

รวมงบบุคลากร 160,820.00 1,269,813.00 1,296,102.58 1,437,440.00 1,517,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 1,200.00 10,800.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 20/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 8,200.00 8,400.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 1,200.00 19,000.00 8,400.00 25,000.00 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 49,950.00 43,300.00 34,250.00 90,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 86,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 12,464.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  0.00 0.00 39,000.00 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 83,785.00 16,714.40 200,000.00 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 49,950.00 147,549.00 89,964.40 310,000.00 216,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,340.00 17,620.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 104,516.00 119,850.00 108,052.15 120,000.00 -16.67 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 2,785.00 19,000.00 4,829.00 20,000.00 -25 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 16,960.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 18,380.00 42,530.00 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,800.00 44,670.00 13,875.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 129,441.00 236,480.00 169,286.15 260,000.00 205,000

รวมงบดําเนินงาน 180,591.00 403,029.00 267,650.55 595,000.00 461,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 21/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 37,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุม  แบบอิเล็กทรอนิกส์ 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

เทปวัดระยะทาง 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

ล้อวัดระยะ 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล  
แบบที่ 1 0.00 22,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที่ 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  
18.5  นิ้ว)       

0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด  LED  
ขาวดํา  สําหรับกระดาษขนาด  A3         
          

0.00 0.00 35,800.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 41,700.00 151,100.00 110,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 41,700.00 151,100.00 110,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 341,411.00 1,714,542.00 1,714,853.13 2,142,440.00 1,978,280

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 22/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 2,621.50 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 2,621.50 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,621.50 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 379,521.07 230,348.62 60,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
แก่งคอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 594,700

รวมเงินอุดหนุน 0.00 379,521.07 230,348.62 60,000.00 594,700

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 379,521.07 230,348.62 60,000.00 594,700

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 382,142.57 230,348.62 60,000.00 594,700

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 460,900.00 428,220.00 468,480.00 1.1 % 473,640

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 60,000.00 54,200.00 55,940.00 -18.16 % 45,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 520,900.00 482,420.00 524,420.00 519,420

รวมงบบุคลากร 0.00 520,900.00 482,420.00 524,420.00 519,420

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 23/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและ
การกําจัดขยะอย่างถูกวิธี

0.00 0.00 5,760.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 30,350.00 79,196.50 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 30,350.00 84,956.50 70,000.00 75,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 7,100.00 48,200.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 118,168.00 115,190.00 130,000.00 -23.08 % 100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 3,600.00 9,720.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 50,000.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 128,868.00 223,110.00 160,000.00 190,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 159,218.00 308,066.50 230,000.00 265,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 680,118.00 790,486.50 754,420.00 784,420

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 341,411.00 2,776,802.57 2,735,688.25 2,956,860.00 3,357,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3) โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของ
ชาติ 35,610.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการทําแนวป้องกันไฟป่าชุมชน 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 24/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 0.00 56,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 65,610.00 86,000.00 0.00 0.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 65,610.00 86,000.00 0.00 0.00 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ตามโครงการ
บูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปี 
2562 อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด  อําเภอแก่งคอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 75,610.00 146,000.00 0.00 60,000.00 90,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 75,610.00 146,000.00 0.00 60,000.00 90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  พิธีทาง
ศาสนา  และวันสําคัญของทางราชการ  0.00 0.00 52,722.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลท่าตูมและตําบลบ้าน
ธาตุ  

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจําปี  2559                      0.00 69,925.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจําปี  2561 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 69,925.00 52,722.00 130,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 69,925.00 52,722.00 130,000.00 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 9,929.27 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 9,929.27 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 9,929.27 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 79,854.27 52,722.00 130,000.00 10,000
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด    
                 0.00 37,769.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด 0.00 0.00 88,741.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 37,769.00 88,741.00 100,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 37,769.00 88,741.00 100,000.00 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 37,769.00 88,741.00 100,000.00 200,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลท่าตูมและตําบลบ้าน
ธาตุ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 117,623.27 141,463.00 230,000.00 230,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  4  
ตําบลท่าตูม      0.00 0.00 0.00 357,000.00 -100 % 0

.  โครงการปรับปรุงถนน คสล.  เดิมเป็น
ถนนลาดยาง  หมู่ที่  4  ตําบลบ้านธาตุ     
       

0.00 0.00 198,000.00 0.00 0 % 0

.  โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อม
บ่อพัก คสล.  หมู่ที่  3  ตําบลบ้านธาตุ      
       

0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยทุ่ง
แซง(บ้านใต้) หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม 0.00 252,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตกันดิน  
หมู่ที่ 1  ตําบลท่าตูม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,700

โครงการก่อสร้างถนน  หมู่ที่  1  ตําบล
บ้านธาตุ      0.00 0.00 145,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.   หมู่ที่ 2  
ตําบลบ้านธาตุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 67,200

โครงการก่อสร้างถนน คสล.   หมู่ที่ 4  
ตําบลท่าตูม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 310,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  4  
ตําบลท่าตูม      0.00 0.00 116,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 3  
ตําบลท่าตูม      0.00 0.00 0.00 107,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน
นายสังเวียน-สุดซอยบ้านใหม่โปร่งค่า หมู่
ที่4ตําบลท่าตูม

0.00 420,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสาย
บ้านน้อย หมู่ที่ 3  ตําบลท่าตูม 0.00 474,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1  
ตําบลบ้านธาตุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 52,100
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โครงการก่อสร้างทางลงแม่นํ้า   หมู่ที่  3  
ตําบลบ้านธาตุ      0.00 0.00 0.00 221,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.  หมู่
ที่ 2  ตําบลบ้านธาตุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 67,600

โครงการก่อสร้างลาน  คสล.  ภายใน
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 106,000

โครงการขยายเขตท่อนํ้าประปา  หมู่ที่ 1  
ตําบลบ้านธาตุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,700

โครงการขยายเขตท่อเมนประปา  หมู่ที่ 3 
 ตําบลท่าตูม      0.00 0.00 162,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตประปา  หมู่ที่  2  
ตําบลบ้านธาตุ      0.00 0.00 43,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกคลอง  หมู่ที่ 1  ตําบลท่า
ตูม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 57,400

โครงการขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า คสล. หมู่ที่  4  ตําบลบ้านธาตุ   
 

0.00 0.00 0.00 406,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้ง Guard rail 2 จุด  หมู่ที่ 
4 ตําบลท่าตูม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,800

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  หมู่
ที่  4  ตําบลท่าตูม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 51,700

โครงการถมดินลูกรัง  บริเวณตรงข้ามวัด
ท่ากระเบา หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านธาตุ 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.  เดิมเป็น
ถนนลาดยาง  หมู่ที่  1  ตําบลบ้านธาตุ     
 

0.00 0.00 0.00 131,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.  เดิมเป็น
ถนนลาดยาง  หมู่ที่  2  ตําบลบ้านธาตุ     
 

0.00 0.00 0.00 256,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.  เดิมเป็น
ถนนลาดยาง  หมู่ที่  4 
 และหมู่ที่  5  ตําบลบ้านธาตุ  

0.00 0.00 0.00 146,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.  เดิมเป็น
ถนนลาดยาง  หมู่ที่  5  ตําบลบ้านธาตุ     
       

0.00 0.00 258,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:40:54 หน้า : 29/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการปรับปรุงถนน คสล.  หมู่ที่  1  
ตําบลบ้านธาตุ      0.00 0.00 62,900.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดิมเป็น
ถนนลาดยาง  หมู่ที่ 1  ตําบลท่าตูม          
         

0.00 0.00 342,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดิมเป็น
ถนนลาดยาง  หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 4  ตําบล
บ้านธาตุ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 346,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดิมเป็น
ถนนลาดยาง บริเวณบ้านผู้ใหญ่ตุ๋ย
หมู่ที่ 2  ตําบลบ้านธาตุ

0.00 113,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดิมเป็น
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 1ตําบลท่าตูม             
      

0.00 0.00 0.00 147,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิมเป็น
ถนนลาดยาง  บริเวณซอยบ้านโซ้งหมู่ที่1 
    ตําบลท่าตูม

0.00 137,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ที่  2  
ตําบลท่าตูม      0.00 0.00 0.00 512,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ที่ 2  
ตําบลท่าตูม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 384,000

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํ้า 2 จุด หมู่
ที่ 1 ตําบลบ้านธาตุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 212,300

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 165,000

โครงการย้ายหอถังประปาเหล็กและเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
หมู่ที่ 3  ตําบท่าตูม          

0.00 0.00 0.00 339,700.00 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า  หมู่ที่ 3  ตําบล
บ้านธาตุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 373,000

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล.  เชื่อม
เขตทางหลวง  หมู่ที่ 2  ตําบลบ้านธาตุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล.  พร้อม
บ่อพัก  หมู่ที่  1  ตําบลบ้านธาตุ      0.00 0.00 0.00 162,000.00 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล.  หมู่ที่  1 
 ตําบลบ้านธาตุ      0.00 0.00 0.00 30,100.00 -100 % 0
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โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. เชื่อม
เขตทาง  หมู่ที่ 2  ตําบลท่าตูม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 109,000

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อม
บ่อพัก   หมู่ที่ 3  ตําบลท่าตูม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 212,000

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อมลง
ลูกรังกลบหลังท่อ  หมู่ที่  4 ตําบลท่าตูม    
  

0.00 0.00 39,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างถนน  คสล.คันคลองห้วย
บุญ หมูที่ 2  ตําบลท่าตูม 0.00 0.00 0.00 383,000.00 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ก่อสร้าง

ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 1,471,000.00 1,414,900.00 3,197,800.00 2,951,500

รวมงบลงทุน 0.00 1,471,000.00 1,414,900.00 3,197,800.00 2,951,500

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 1,471,000.00 1,414,900.00 3,197,800.00 2,951,500

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 1,471,000.00 1,414,900.00 3,197,800.00 2,951,500

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 3,000.00 0.00 0.00 35,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 48,169.00 12,061.00 40,000.00 -62.5 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 134,575.00 149,821.40 130,000.00 -23.08 % 100,000

วัสดุอื่น 88,877.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 88,877.00 217,744.00 161,882.40 170,000.00 115,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 789,438.99 695,916.95 750,000.00 -6.67 % 700,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 789,438.99 695,916.95 750,000.00 700,000

รวมงบดําเนินงาน 88,877.00 1,007,182.99 857,799.35 930,000.00 825,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้นํ้า 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าปัมหอยโข่งติดมอเตอร์
ในตัวแบบหน้าแปลนสูบนํ้า 0.00 89,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อมอเตอร์ปัมนํ้าแบบซัมเมิส 0.00 45,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 135,000.00 0.00 50,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 135,000.00 0.00 50,000.00 0

รวมงานกิจการประปา 88,877.00 1,142,182.99 857,799.35 980,000.00 825,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 88,877.00 1,142,182.99 857,799.35 980,000.00 825,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 0.00 240,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าชําระดอกเบี้ย 0.00 297,895.59 0.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 9,550.00 103,253.00 93,618.00 103,083.00 0.5 % 103,599

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 4,497,000.00 5,048,900.00 31.15 % 6,621,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,446,400.00 2,457,600.00 -34.77 % 1,603,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2,500.00 6,000.00 6,000.00 11,500.00 4.35 % 12,000

สํารองจ่าย 0.00 856.00 0.00 226,350.00 59.02 % 359,951

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 78,462.00 79,092.00 86,994.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 29,000.00 3.45 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 214,500.00 185,910.00 187,590.00 191,620.00 4.37 % 200,000

รวมงบกลาง 226,550.00 913,176.59 6,309,700.00 8,155,047.00 9,020,350

รวมงบกลาง 226,550.00 913,176.59 6,309,700.00 8,155,047.00 9,020,350

รวมงบกลาง 226,550.00 913,176.59 6,309,700.00 8,155,047.00 9,020,350

รวมแผนงานงบกลาง 226,550.00 913,176.59 6,309,700.00 8,155,047.00 9,020,350

รวมทุกแผนงาน 3,948,080.46 17,641,255.51 22,733,337.54 30,662,000.00 30,737,780
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
อําเภอ แก่งคอย   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,737,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,975,880 บาท

งบบุคลากร รวม 6,399,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,584,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต.    
จํานวน 2 อัตรา โดยถือจ่ายตามหลักเกณฑ์บัญชีอัตรา   
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ค่าตอบแทน
อย่างอื่น   โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ 
นายก อบต.และรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
นายก อบต. และ รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.  
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
1) ประธานสภา อบต.
2) รองประธานสภา อบต.
3) เลขานุการสภา อบต.
4) สมาชิกสภา อบต.
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,815,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,756,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุง   
เงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบลจํานวนอัตราตามที่  
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ2561-2563) และ   
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัด อบต.   
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง พนักงานส่วนตําบล    
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี   
(ปีงบประมาณ2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน   โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุง   
เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผน อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ2561-2563)
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันถึงปัจจุบัน  ดังนี้
1) นักจัดการงานทั่วไป
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 517,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)  และที่แก้ไขเ
พิ่มเติมถึงปัจจุบัน   
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินค่าตอบแทนอื่นๆ 
ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน
อัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างสามปี
(ปีงบประมาณ  2561 - 2563)  
โดยควณตั้งจ่ายไว้  จํานวน  12  เดือน     
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งบดําเนินงาน รวม 1,546,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 433,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 213,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมดําเนินการด้านพัสดุ   
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ   
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หรือบุคคลผู้กระทํา   
ประโยชน์ให้กับ อบต.ท่าตูม เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,   
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ   
สอบเกี่ยวกับเรื่องวินัย    จํานวน 10,000 บาท     
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน    2553  
   
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยนช์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน   
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง  
ประจําและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบกําหนด   
จํานวน  200,000  บาท
ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. จ.สระบุรี   เรื่องหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี   
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีฯ พ.ศ. 2558     
ลงวันที่  31 มีนาคม  2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
พ.ศ. 2557   
      
3.เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือผู้แจ้งความ  
จับกุมผู้กระทําความผิดพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.
2522    จํานวน 3,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล   
ในคดีจับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 
2534  
   

 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทฺธิได้รับ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน   
ตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิก สังกัดสํานักงานปลัดฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน  และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเบิกจ่าย 
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง   
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน   
ส่วนท้องถิ่น ที่สถานศึกษาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่    
หลักสูตรกําหนด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง     
    

ค่าใช้สอย รวม 753,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้      
1. ค่าจ้างเหมาบริการ      จํานวน 110,000 บาท      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงหรือต่อเติม ครุภัณฑ์
ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต. เช่น 
ค่าจ้างสํารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าจ้างเหมา
สูบส้วม  ค่าเช่า-ทรัพย์สิน เครื่องขยายเสียง เครื่องไฟ เวที ค่าจ้าง
เหมาแรงงานบุคคล ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน
สาธารณ-ประโยชน์  ค่าจ้างที่ปรึกษา หรือทําการประเมินองค์กร ค่าธรรม-
เนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว ลงวันที่ 27 พฤษภาคม   2541
2. ค่าวารสารต่างๆ          จํานวน 10,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารและเอกสาร เช่น หนังสือพิมพ์
วารสารอื่น ฯลฯ  เพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติราชการและพิ่มพูน
ความรู้
3.ค่าโฆษณาและเผยแพร่          จํานวน 10,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม   
เช่น แผ่นพับ ค่าจัดทําวารสารประจําปี เป็นต้น ฯลฯ
4.ค่าเบี้ยประกันภัย       จํานวน 45,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตูมภาคสมัครใจในความคุ้มครอง  ประเภท 3
ในวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 300,000 บาท/คน ตามหนังสือที มท
0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 
5. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร  จํานวน  5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร ในการจัดทํา
ข้อบัญญัติ, แผนพัฒนา ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในราชการของ 
อบต.ท่าตูม            
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ ดังนี้      
1.ค่ารับรอง         จํานวน 20,000  บาท      
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับรอง   สําหรับรับรอง 
ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.4/ว2381  ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2548         
หมายเหตุ ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง  
ของปีงบประมาณที่ล่วงมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)   
ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้  เงินจ่ายขาด
เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้      
2.ค่าเลี้ยงรับรอง       จํานวน  30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ คําสั่ง อบต.ท่าตูม หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548         
       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการชี้ระวังและรับรองแนวเขต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษา
และคุ้มครอง ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเบี้ยงเลี้ยง 
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปอบรม
สัมมนาหรือไปราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างพนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและบุคคล ที่
อบต.ท่าตูม  มีคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่     

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:41:29 หน้า : 5/41



ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร   
ส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กรณี   
ครบวาระ ยุบสภาฯ หรือแทนตําแหน่งที่ว่าง สมาชิกสภาฯ 
ลาออก และการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ฯลฯ     โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทน
กรรมการเลือกตั้ง เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการ
เลือกตั้ง  และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าวัสดุอุปกรณ์   
การเลือกตั้งต่าง ๆ ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธุ์   
ผ่านสื่อต่าง ๆ  ค่าใช้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท.0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556       
     

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระ
และโอกาสที่สําคัญ จําเป็น ฯลฯ           

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/
ตําบล สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่  
ค่าเครื่องไฟขยายเสียง  ค่านํ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าอาหารว่าง
และครื่องดื่ม ฯลฯ   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาฯ  พ.ศ. 2559      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 
อบต.ท่าตูม

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ สําหรับพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ 
เช่น ค่าเช่าสถานที่   ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
ค่าที่พัก ค่าอาหารและครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและ
ครื่องดื่ม ฯลฯ  ค่าใช้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557      
        
  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ที่ชํารุดเสียหายอันเนื่องจากการ ใช้งานและเหตุสุดวิสัย  
เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้
สํานักงาน  ฯลฯ   รวมทั้งค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
และอื่นๆ ฯลฯให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ       
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่โดยสภาพเป็นวัสดุสํานักงาน 
(วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง)  เช่นเครื่องเขียน แบบพิมพ์  
เช่น  แฟ้มเอกสาร กระดาษ ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทัด 
ลวดเย็บกระดาษ วัสดุสํานักงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ ฯลฯ        
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับใช้
ในอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  
เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ถังขยะ ช้อนซ้อม แก้วนํ้า
ถ้วยกาแฟ แก้วนํ้าดื่ม  ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559  
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   เช่น
ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ
สําหรับพาหนะและการขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต. ท่าตูม 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559  
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงนํ้ามันเครื่อง จารบี ฯลฯ   
สําหรับรถยนต์  รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์     
เครื่องตัดหญ้า และเครื่องมือ เครื่องใช้อื่นๆ       
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่าตูม      
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559  
      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี   รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย  ค่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ในกิจการของ อบต. และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล 
โปรมแกรม  ตลับหมึกเครื่องพรินเตอร์ และอื่นๆ      
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559     

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถตั้งจ่ายในรายการค่าวัสดุ
ที่กําหนดไว้  เช่น ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ 
      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 195,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 135,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต.
และสถานที่ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ อบต.ท่าตูม     
รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิของ    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 105,000 บาท    
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน     2552         
  
2.เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนํ้า        
จํานวน 30,000 บาท             

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สําหรับที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม           

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 
 ค่าธรรมเนียมส่งพัสดุ  ค่าซื้อดวงตาไปรษณียากร ฯลฯ
ในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม    

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และ
ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ  ค่าสื่อสารอื่นๆ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว       
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมล์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 1    
เครื่อง (ราคาตามท้องตลาดทั่วไป)  โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
- เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ มีล้อลากจูง พร้อมมือจับปรับเลื่อน
ได้
- ขนาดลําโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว      
- มีกําลังขยายเสียง ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์     
- มีไมค์ลอย ไม่น้อยกว่า 2 ตัว และใช้งานพร้อมกันได้    
  มีกําลังส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า: 10 มิลลิวัตต์ ระยะห่างไม่น้อยกว่า 50 
  เมตร
- มีฟังก์ชั่น MIC PRIORITY เบาเสียงดนตรีอัตโนมัติขณะพูดไมค์
- มีความไวตอบสนองไม่น้อยกว่า 100 Hz-15 KHz   
- มีช่องเสียบไมค์สาย ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      
- มีช่องเชื่อมต่อ USB/SD  สามารถเล่น MP3 และวิทยุ FM
  พร้อมรีโมทคอนโทรล      
- รองรับระบบบลูทูธ และสามารถบันทึกเสียงได้    
- ใช้กับระบบไฟฟ้า AC 220V/50Hz      
- ติดตั้งแบตเตอรี่แห้งในตัวเครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 12V7AH  
- มีช่องเชื่อมต่อแบตเตอรี่จากภายนอก  DC 12V INPUT   
- ช่อง MP3 INPUT ต่อ CD,MD PLAYER / COMPUTER  
- มีช่องเชื่อมต่อเครื่องขยายภายนอก RCA AUDIO OUTPUT 
- ช่อง RCA AUDIO OUTPUT สามารถต่อเครื่องเล่น CD,DVD, 
   SMARTPHONE ได้      
- มีหน้าจอแสดงผล LCD DISPLAY พร้อมรีโมทคอนโทรล  
- มีหลอดไฟ LCD DISPLAY บอกสถานะ MP3/FM/ 
  POWER/BATTERY LOW/CHARGE  
- ปุ่มปรับ MIC ECHO/TONE/VOLUME FOR KARAOKE 
- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี    

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระราชพิธี  และรัฐพิธี  ประจําปี  2562 อําเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน   ให้แก่ที่ทําการปกครอง
อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
สําหรับดําเนินการตามโครงการจัดงานพระราชพิธีฯ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,434,980 บาท
งบบุคลากร รวม 2,062,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,062,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,086,540 บาท

เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563)และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงงานส่วนตําบล จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ2561 - 2563) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 433,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจําปีของ
ลูกจ้างประจํา จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 436,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินเพิ่มค่าตอบแทน
ประจําปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผย
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 64,320 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพและเงิน
ค่าตอบแทนอื่น ๆ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 2561 -2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 372,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลในกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน          พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกอบกับหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นที่สถาน
ศึกษาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาดําเนินงานต่าง ๆ ตาม
หน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริกการ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี่้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ประกอบกับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วย
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
(1) ค่าซ่อมแซมและการบํารุงรักษายานพาหนะ ตามอายุการใช้งานปกติ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยคงสภาพเดิม
(2)ค่าซ่อมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติโดยคงสภาพเดิม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลว
.27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ประเภทวัสดุสํานัก
งาน ได้แก่
(1)วัสดุคงทน หนังสือ ตะแกรงวางเอกสาร นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
(2) วัสดุสิ่นเปลือง ได้แก่ ซองเอกสาร สมุดบัญชี ปากกา นํ้ายาลบคํา
ผิด ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248  ลว
.27 มิ.ย. 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่ใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลได้แก่
(1) วัสดุคงทน เช่น ล็อคพวงมาลัย กุญแจปากตายฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลื้อง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก นํ้ากลั่น ฯ
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย
.2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาของสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการ
อื่นทีเกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยาน
พาหนะ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่วัสดุสิ้น
เปลื้อง เช่นนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุุโดยสภาพ ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2)วัสดุสิ้นเปลื้อง ได้แก่ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ แผงแป้น
พิมพ์ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่.27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข คค่าไปรษณีย์ ฯลฯ
 ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 436,040 บาท

งบบุคลากร รวม 203,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 203,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 203,040 บาท

เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน  ประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล  จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี
(ปีงบประมาณ  2561-2563)และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 203,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559  ประกอบ
กับหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ที่สถานศึกษาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่
หลักสูตรกําหนด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.  2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 82,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา/ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง
หรือต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา
แรงงานบุคคล หรือบริการต่างๆ ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว7120 ลว 9 ธ.ค.  2559  และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจําปี  2562 จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์  เช่น
ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าตอบแทน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรณรงค์
ป้องกัน ลดอุบัติเหตุบนถนนและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจีดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การดับเพลิงเบื้องต้นให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่   เช่น ค่าป้าย
ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ เข้าใจ และสามารถ
รับมือกับเหตุฉุกเฉินและจัดการกับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุด
เสียหายอันเนื่องจากการใช้งานและเหตุสุดวิสัย  เช่น 
รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์  
กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สํานักงาน  รวมทั้ง
ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างและอื่นๆ  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ  ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น  ไฟฉาย  ถ่านไฟฉาย  กระบอกไฟ
กระดานไวบอร์ด  แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ
ที่มีความจําเป็นต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฐานอํานาจ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว1248
ลว  27  มิถุนายน  2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  ยางนอก  
ยางใน  แบตเตอรี่  หัวเทียน  อะไหล่ต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิง(นํ้ามันดีเซล,นํ้ามันเบนซิน)
นํ้ามันหล่อลื่น  นํ้ามันเครื่อง  จารบี  ฯลฯ สําหรับรถยนต์
รถยนต์บรรทุก  เครื่องตัดหญ้า  และอื่นๆ ที่จําเป็นในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม
ตลับหมึกเครื่องพรินเตอร์  และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การดับเพลิงและกู้ภัยต่างๆ  
ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่องานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  เช่น  สายส่งนํ้าดับเพลิงอุปกรณ์ต่างๆ  และ
รวมถึงเครื่องแบบ เสื้อ  ชุดหมี  หมวก เครื่องหมายยศและ
สังกัด  ถุงเท้า  รองเท้า  หมวก  ผ้าผูกคอ  ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
 มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการทําแนวป้องกันไฟป่าชุมชนฯ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่แก่ศูนย์ป่าชุมชนเขา
พระพุทธบาทน้อย  อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  
สําหรับจัดทําโครงการทําแนวป้องกันไฟไหม้ป่า 
ชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย  ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4
ตําบลท่าตูม   เพื่ออนุรักทรัพยากรธรรมชาติ พันธูกรรมพืช
และให้สัตว์ป่าได้มีเหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 696,560 บาท

งบบุคลากร รวม 371,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 371,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบลจํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลัง
สามปี(ปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ  2561-2563)และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 203,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับหลัก
เกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559  ประกอบกับหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตามที่หลักสูตรกําหนด ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ประกอบกับหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้่อง

ค่าใช้สอย รวม 126,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 113,000 บาท
1)เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า ซัก
ฟอก   ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช้า
บ้าน) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงหมดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7120   ลว 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเลี้ยงเด็กประจําศูนย์
    พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2526  และที่แก้ไข
เพิมเติมประกอบกับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลว  22  มีนาคม  2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว  27 มิถุนายน
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว1555 ลว 22
มีนาคม  2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  มท 0808.2/ว1248 ลว 27  มิถุนายน  2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลว 22 มีนาคม
2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27  มิถุนายน  2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลว มีนาคม 2560
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งบลงทุน รวม 121,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่่องปรับอากาศ จํานวน 111,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 48,000 บีทียู จํานวน  2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 48,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม    และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3 ) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57
)       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER)               
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ คือ
-  ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
-  ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวน
วัตต์           (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER ถือว่า
เครื่อง           ปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดี
กว่า
8.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว  4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
-  ขนาดไม่ตํ่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
-  ขนาดไม่ตํ่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปีปัจจุบัน)

บอร์ดติดประกาศ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดติดประกาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชย
วิทยาคาร)
รายละเอียดประกอบด้วย
-บอร์ดติดประกาศ กรอบอลูมิเนียม  กระจกบานเลื่อน พื้นกํามะหยี่
-ขนาดไม่น้อยกว่า  120x180 เซนติเมตร
ตั้งตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในบัญชีราคาตรฐานครุภัณฑ์ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,495,100 บาท
งบบุคลากร รวม 264,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 264,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน(ครู)และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงาน(ครู)จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี
(ปีงบประมาณ  2561 - 2563)และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบันโดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 591,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันประกอบกับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 199,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า ซัก
ฟอก     ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่า
เช้าบ้าน) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงหมดไทย  ด่วน มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค
.  2559  เรื่องหลักเกณฑ์    การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการ                                  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
 นอกราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และแก้ไข
 เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับหนังสือที่เกี่ยวข้องเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง
 ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
 ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าละทะเบียน
 ต่างๆ 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่ารถ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมฯ   พ.ศ. 2557  
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)       อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5
 ปี)           ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เบิกจ่ายตามจํานวนเด็กที่มีอยู่จริง)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ  อัตราคนละ  200  บาท/ปี
(เบิกจ่ายตามจํานวนเด็กที่มีอยู่จริง))

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านธาตุ
ใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน (เบิก
จ่ายตามจํานวนเด็กที่มีอยู่จริง)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
จัดสรรสําหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เบิกจ่ายตามจํานวนเด็กที่มีอยู่จริง)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
จัดสรรสําหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 (เบิกจ่ายตามจํานวนเด็กที่มีอยู่จริง)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จัดสรรสําหรับ
 เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 (เบิกจ่ายตามจํานวนเด็กที่มีอยู่จริง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 370,500 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 345,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) และโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชย
วิทยาคาร) และโรงเรียนวัดท่าสีโพธิเหนือ จํานวน 260 วัน 
(เบิกจ่ายตามจํานวนเด็กที่มีอยู่จริง)

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  เช่น  หุ่น สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลว 27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท
0808.2/ว1555  ลว  22  มีนาคม  2560
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ  เช่น  แป้งเด็ก  ผ้าใบ  ผ้าพลาสติก ฯลฯ
รวมถึงรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 18,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้
(สนิทไชยวิทยาคาร)

งบเงินอุดหนุน รวม 640,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 640,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 640,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้แก่โรงเรียนวัด
บ้าน
ธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)และโรงเรียนวัดบ้านท่าสีโพธิเหนือ
อัตรามื้อละ  20  บาท  ต่อคน  จํานวน  200  วัน 
(เบิกจ่ายตามจํานวนเด็กที่มีอยู่จริง)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงหรือ  ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งปลูกสร้าง  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ฯลฯ
จํานวน 5,000 บาท
ถือปฎิบัติตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว1452  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
 2541     
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์   
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
จํานวน  5,000 บาท 
ตามแนวทางหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด   
ที่ มท 0810.5/ว1042   ลงวันที่ 10  เมษายน  2561 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคไข้เลือดออก  
เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ และจัดซื้อสารเคมีกําจัดลูกนํ้า
ยุงลาย  สําหรับใช้กําจัดลูกนํ้ายุงลาย  ค่าจัดซื้อนํ้ายา
ฉีดพ่นยุง ฯลฯ และส่วนผสมเ พื่อใช้ฉีดพ่นกําจัดยุงลาย
ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก  
จํานวน  15,000  บาท 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า ฯ  เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดยา ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     จํานวน  15,000 บาท   
ตามแนวทางหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด   
ที่ มท 0810.5/ว1042   ลงวันที่ 10  เมษายน  2561
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557 

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น 
สําหรับ เครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  รวมทั้งการ
จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผสมสารเคมีฉีดพ่น
หมอกควัน กําจัดลูกนํ้ายุงลาย    จํานวน   15,000  บาท     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ต่างๆ
เช่น  เข็มฉีดยาไซริงค์ ยาและเวชภัณฑ์ ตู้ยา พร้อม วัสดุทาง
การแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  นํ้ายาฆ่าเชื้อ ทรายกําจัด
ลูกนํ้ายุงลาย  นํ้ายากําจัดยุงลาย หน้ากากอนามัย  ถุงมือยาง ฯลฯ 
จํานวน 100,000 บาท
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
      

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ทางการเกษตร  เช่น สารเคมี   
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช กําจัดแมลงและสัตว์  พันธุ์พืช  
ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  มีดพร้า จอบ 
เสียม พลั่ว  กรรไกรตัดกิ่ง ฯลฯ      จํานวน 5,000 บาท   
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ       
โปสเตอร์   พู่กัน สี ค่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ       
เป็นต้น ฯลฯ   จํานวน  5,000  บาท       
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559      
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับเจ้าหน้าที่    
ผู้ปฏิบัติงาน สําหรับป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่  
ป้องกัน ควบคุมและกําจัดโรคติดต่อ หรือสารพิษ   เช่น
ชุดป้องกันเชื้อโรคหรือสารพิษ  เสื้อ  กางเกง  ถุงเท้า 
รองเท้ายาง  รองเท้าผ้าใบ ฯลฯ    
จํานวน 5,000  บาท  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 
2559 
      
       

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมุู่บ้าน ตามโครงการพระราชดําริ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน หมู่ละ 20,000 บาท  สําหรับจัดทําโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข  
ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2561             
           

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 839,970 บาท

งบบุคลากร รวม 660,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 660,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 618,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนกําลังสามปี(ปีงบประมาณ  2561-2563)และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ  2561-2563)และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน  12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 179,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ประกอบกับหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกังหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.  2559  ประกอบกับหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  ประกอบกับหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 93,250 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก    ค่ากําจัดสิ่งปฎิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้น ค่า
เช่าบ้าน)   ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ)          ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา   ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้ง
นํ้าประปา
 ค่าติดตั้งโทรศัพท์   กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฎิบัติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ฯลฯ
 กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฎิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2526และ
แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่า พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านด่วนพิเศษ  ค่าธรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ฯลฯ

โครงการขับเคลื่อน และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล
ท่าตูม
และตําบลบ้านธาตุ

จํานวน 12,400 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการทํางานของศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลท่าตูม  และตําบลบ้านธาตุ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าอาหารกลางวัน   ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าป้าย
ไวนิว   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ       
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2564  หน้าที่ 4  ลําดับที่ 60
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 14,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
 ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าป้ายไวนิว 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม    และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564  หน้าที่.  4  ลําดับที่ 59

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตําบลท่าตูมและตําบลบ้าน
ธาตุ

จํานวน 11,400 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนตําบลท่าตูมและตําบลบ้านธาตุ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
อาหารกลางวัน   ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   ค่าป้ายไวนิว
  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าสัมมนาคุณวิทยากร   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม    และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564  หน้าที่   4  ลําดับที่61

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 11,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน ตําบลท่าตูมและตําบลบ้านธาตุ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย
 ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิว 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2564  
หน้าที่   4ลําดับที่  62

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีตําบลบ้านธาตุ-ท่า
ตูม

จํานวน 8,650 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพสตรีตําบลบ้านธาตุ-ตําบลท่าตูม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าป้ายไวนิว 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  เป็นไปตาม
แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2564  หน้าที่ 4 ลําดับที่ 63

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่าย
จาก             ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฎิบัติ  ดังนี้
ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่นเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ
ถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้มเอกสาร ฯลฯ ที่เกี่ยว
เนื่อง       กับการปฏิบัติราชการ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตูม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือ ขาวดํา ที่ได้จากการล้างอัดขยาย และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก เครื่อง
ปริ้นเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ กองสวัสดิการ
สังคม             องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,978,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,517,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,517,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 822,480 บาท

เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน  ประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  
(ปีงบประมาณ 2561-2563)  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน
ส่วนตําบล  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  
(ปีงบประมาณ 2561-2563)  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 580,000 บาท
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน
อัตรา            ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561
-2563)  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,800 บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
และเงินค่าตอบแทนอื่นๆ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ 2561-2563)  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 461,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย       
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ประกอบกับ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่สถานศึกษาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่
หลักสูตรกําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 86,000 บาท
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาดําเนินงานต่างๆ  
ตามหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ   
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ชํารุด
เสียหายอันเนื่องจากการใช้งานและเหตุสุดวิสัย เช่น  รถยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สํานักงาน ฯลฯ รวมทั้งค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ฯลฯ  ให้คงสภาพ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ประเภทวัสดุ
สํานักงาน ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ  
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ  นํ้ายาลบ
คําผิด ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น ไมโครโพน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
ฟิวส์ ฯลฯ
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงวงจร แผงแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง      

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่
(1) วัสดุคงทน เช่น ค้อน คีม ชะแลง จอบเสียม เลื่อย ฯลฯ
(2)  วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย นํ้ามันทาไม้ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง       
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่
(1) วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจเลื่อน ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู ฯลฯ
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบรก ครัช พวงมาลัย ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ยานพาหนะ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2560  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่ใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่
(1)  วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
(2)  วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ได้แก่
(1)  วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
(2)  วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เข่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์
เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     
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งานไฟฟ้าถนน รวม 594,700 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 594,700 บาท

เงินอุดหนุน รวม 594,700 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแก่งคอย จํานวน 594,700 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ที่ 2  
ตําบลท่าตูม  จํานวน  21,100  บาท  จํานวน 1 ต้น    
ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตั้งจ่าย
จาก เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ที่ 4  
ตําบลท่าตูม  จํานวน  15,200  บาท  จํานวน 1 ต้น    
ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตั้งจ่าย
จาก เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 
(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
หมู่ที่ 5  ตําบลบ้านธาตุ  จํานวน  558,400  บาท  จํานวน 
16 ต้น ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตั้งจ่าย
จาก เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 784,420 บาท
งบบุคลากร รวม 519,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 519,420 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 473,640 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
และเงินเพิ่มค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานจ้าง 
จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,780 บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพและเงินค่าตอบแทนอื่นๆ  จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน    
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน    

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:41:29 หน้า : 29/41



งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด   
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงซ่อมแซม
ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือที่ดินสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความ   
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ค่าจ้างเหมาสูบส้วม หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่น
ที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น ฯลฯ ค่าเบี้ยประกัน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการกําจัดมูลฝอย 
จํานวน 5,000 บาท      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการคัดแยก  
ขยะชุมชน ประจําปี 2562  เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  จํานวน  20,000 บาท   
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ฯ พ.ศ. 2557      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุด
เสียหายอันเนื่องจากการใช้งานหรือเหตุสุดวิสัย เช่น 
รถยนต์  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องใช้สํานักงาน  รวมทั้งค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและอื่นๆ ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ของรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน 
และอะไหล่ต่างๆ ฯลฯ   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิง  นํ้ามันหล่อลื่น   
 นํ้ามันเครื่อง จารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์รถบรรทุก   
 เครื่องตัดหญ้าและอื่นๆ ที่จําเป็นของอบต.ท่าตูม   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงาน   
ประจํารถขยะ สําหรับป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่   
เก็บขนขยะมูลฝอย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้ายาง   
รองเท้าผ้าใบ ถุงมือผ้า ถุงมือยาง  ฯลฯ      
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุที่กําหนด เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย 
เป็นต้น ฯลฯ    จํานวน 50,000 บาท      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

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

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการช่วยเหลือประชาชน   
ตามอํานาจหน้าที่ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น ค่าตอบแทน ค่าจ้างผู้รับจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย   
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ตามโครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจําปี 2562 อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ    
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สถานที่กลาง)  สําหรับดําเนินการตามโครงการ
บูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
    

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
ศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อําเภอแก่งคอย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในระดับหมู่บ้าน/ตําบล  แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอแก่งคอย(ศปปส.อ.แก่งคอย)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง,ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ดําเนินโครงการกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพ
ติดโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
 ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ   ดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลท่าตูมและตําบล
บ้านธาตุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลท่าตูมและตําบลบ้านธาตุ 
โดยมี     ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าอาหา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ   พ.ศ. 2557  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,951,500 บาท

งบลงทุน รวม 2,951,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,951,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตกันดิน  หมู่ที่ 1  ตําบลท่าตูม จํานวน 90,700 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดาดคอนกรีตกันดิน บริเวณทางลงแม่นํ้า
ขนาดกว้าง 1.60 – 9.20 เมตร ยาว 32.00 – 34.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 217.00  ตาราง
เมตร  
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 4/2561      
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 7
  ลําดับที่ 9    

โครงการก่อสร้างถนน คสล.   หมู่ที่ 2  ตําบลบ้านธาตุ จํานวน 67,200 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยท่ากะเบาซอย 2
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิด 
เป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 49.00  ตารางเมตร  ลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่,  วางท่อระบายนํ้า ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 10 นิ้ว ชั้น 8.5
จํานวน 8.00 ท่อน  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม 
ที่ 16/2561  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 7
      ลําดับที่ 11    

โครงการก่อสร้างถนน คสล.   หมู่ที่ 4  ตําบลท่าตูม จํานวน 310,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางนํ้าฝน ถึงบ้าน
นายสุข  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 432.00  ตารางเมตร  ลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่,  วางท่อระบายนํ้า คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด
0.30 X 1.00  เมตร  จํานวน 2 จุด ๆ ละ 4.00 ท่อน ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 8/2561  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.  2561  ถึง พ.ศ.  2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 6
 ลําดับที่ 3    
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1  ตําบลบ้านธาตุ จํานวน 52,100 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายสําราญ  ศรีคันทา
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิด 
เป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 84.00  ตารางเมตร  ลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 
12/2561  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 7
      ลําดับที่ 18     

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.  หมู่ที่ 2  ตําบลบ้านธาตุ จํานวน 67,600 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. บริเวณซอยท่ากะเบา
ซอย 3  ขนาดกว้าง 1.70 เมตร  สูง 0.30 เมตร  ยาว 10.00 เมตร
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 17/2561  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.  2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 7 
ลําดับที่ 12        

โครงการก่อสร้างลาน  คสล.  ภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ตูม

จํานวน 106,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 21/2561  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 8 
ลําดับที่ 21   

โครงการขยายเขตท่อนํ้าประปา  หมู่ที่ 1  ตําบลบ้านธาตุ จํานวน 26,700 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อนํ้าประปา  บริเวณบ้านนางพวงรัตน์
กองเงิน ถึง บริเวณบ้านนายสัญญา สุวรรณศร  วางท่อประปาพีวีซี
ขนาด เส้นผ่าศููนย์กลาง 2 นิ้ว  ชั้น 8.5  จํานวน 59.00 ท่อน  ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 15/2561  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 7 
ลําดับที่ 10    
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โครงการขุดลอกคลอง  หมู่ที่ 1  ตําบลท่าตูม จํานวน 57,400 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง บริเวณเลียบทางหลวงชนบทหมายเลข
สบ. 3004  ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร  ความยาว 700.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม 
ที่  5/2561      
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 6 
ลําดับที่ 1    

โครงการติดตั้ง Guard rail 2 จุด  หมู่ที่ 4 ตําบลท่าตูม จํานวน 160,800 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง Guard rail บริเวณทางแยกเขาขุย ความยาว
40.00 เมตร 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง Guard rail บริเวณทางโค้งวัดเขาขุย ความยาว
56.00 เมตร 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 9/2561  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 6 
ลําดับที่ 4,5    

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  หมู่ที่  4  ตําบลท่าตูม จํานวน 51,700 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 2 ชุด  บริเวณ
ทางโค้งบ้านนางบุญมี แจ้งสว่าง  ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม ที่ 11/2561      
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562) หน้าที่ 7 
ลําดับที่ 6    

โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดิมเป็นถนนลาดยาง  หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 4  
ตําบลบ้านธาตุ

จํานวน 346,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. เดิม เป็นถนนลาดยาง บริเวณ
ถนนสายหน้าวัดบ้านธาตุเหนือ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 291.00 
เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164.00
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 
20/2561 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562) หน้าที่ 7 
ลําดับที่ 15    
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ที่ 2  ตําบลท่าตูม จํานวน 384,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง บริเวณทางเข้าวัดถํ้าสันติสุข
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือ
คืดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 22/2561  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย      
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที่ 1 ลําดับที่ 3    

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํ้า 2 จุด หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านธาตุ จํานวน 212,300 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อระบายนํ้า  บริเวณซอยลุงครัว ติดตั้ง
บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด  จํานวน 1 บ่อ,  วางท่อ HDPE 100
PN 6  ขนาด ศก. 400 มม.  ความยาว  18.00 เมตร  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อระบายนํ้า  บริเวณซอยบ้านกํานันยิ่ง
ติดตั้งบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด  จํานวน 1 บ่อ,  วางท่อ HDPE 100
PN 6  ขนาด ศก. 400 มม.  ความยาว  24.00 เมตร  
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 13/2561  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 7 
ลําดับที่ 7,8 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม จํานวน 165,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม  บริเวณโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร)
ก่อสร้างโครงหลังคา กว้าง 4.50 เมตร  ยาว 5.50 เมตร,  ก่อสร้างอ่าง
ล้างหน้า กว้าง 0.35 เมตร  ยาว 2.80 เมตร พร้อมอุปกรณ์,  ก่อสร้าง
โถปัสสาวะชาย กว้าง 0.35 เมตร  ยาว 2.80 เมตร  พร้อมอุปกรณ์
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 23/2561 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย     
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 7
  ลําดับที่ 19    
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โครงการวางท่อระบายนํ้า  หมู่ที่ 3  ตําบลบ้านธาตุ จํานวน 373,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้า  บริเวณบ้านนายสนิท เพ็งโคตร
วางท่อระบายนํ้า คสล. มอก. ชั้น 3  ขนาด 0.40 X 1.00  เมตร  
จํานวน  114.00 ท่อน,  บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จํานวน 12 บ่อ, 
วางท่อ HDPE  ขนาด ศก. 400 มม.  ยาว 16.00 เมตร  ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 19/2561 พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 7
 ลําดับที่ 14    

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล.  เชื่อมเขตทางหลวง  หมู่ที่ 2  ตําบลบ้านธาตุ จํานวน 120,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้า คสล. เชื่อมเขตทางหลวง บริเวณ
บ้านนางพรหมรัตน์ เทพมาศ  วางท่อระบายนํ้า คสล. มอก. ชั้น 3  
ขนาด 0.60 X 1.00  เมตร  จํานวน  31.00 ท่อน,  บ่อพัก คสล.  
พร้อมฝาปิด จํานวน 4 บ่อ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตูม ที่ 18/2561 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ป้าย    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 7
 ลําดับที่ 13    

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. เชื่อมเขตทาง  หมู่ที่ 2  ตําบลท่าตูม จํานวน 109,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้า คสล. เชื่อมเขตทาง บริเวณบ้าน
นายประสิทธิ คันทา  วางท่อระบายนํ้า คสล. มอก. ชั้น 3  ขนาด
0.40 X 1.00  เมตร จํานวน 42.00 ท่อน, บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด
จํานวน 3 บ่อ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม 
ที่ 6/2561      
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 6
 ลําดับที่ 2    

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อมบ่อพัก   หมู่ที่ 3  ตําบลท่าตูม จํานวน 212,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้าน
นายเสริม นาคเหนือ  วางท่อระบายนํ้า คสล. มอก. ชั้น 3  ขนาด ศก. 
0.60 เมตร จํานวน 19.00 ท่อน,  บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จํานวน 
3 บ่อ,  วางท่อระบายนํ้า คสล. มอก. ชั้น 3  ขนาด ศก. 0.40 เมตร
จํานวน 57.00 ท่อน,  บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จํานวน 6 บ่อ   
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ที่ 7/2561 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  หน้าที่ 7
 ลําดับที่ 16    
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ให้กับผู้รับจ้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ  สําหรับคุ้มครอง
ดูแล บํารุงรักษา พันธุ์ไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(อนุรักษ์พันธุกรรมพืช) อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่  มท.0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง       
      

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตร  เช่น
สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช กําจัดแมลงและสัตว์ 
พันธุ์พืช  ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช 
มีดพร้า จอบ เสียม พลั่ว กรรไกรตัดหญ้า  กระถางต้นไม้
กรรไกรตัดกิ่งไม้ ฯลฯ      
จํานวน 5,000 บาท      
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559      
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 825,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 825,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาดําเนินงานต่างๆ  
ตามหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ประเภทวัสดุ
ก่อสร้าง ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา 
ท่อต่างๆ ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ประเภทวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ  สําหรับ
ใช้ในการผลิตนํ้าประปา  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,020,350 บาท

งบกลาง รวม 9,020,350 บาท
งบกลาง รวม 9,020,350 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 103,599 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยคิดเป็นร้อยละ  5
ของเงินเดือนพนักงานจ้าง  ตามพรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2553
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,621,600 บาท
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้น
ไป    ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้แล้ว     โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน แบบขั้นบันได้ สําหรับ
ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้
รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะ
ได้รับ 1,000 บาท  จํานวน  12  เดือน  ตามภารกิจถ่าย
โอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2564  หน้าที่  2.ลําดับที่ 18

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,603,200 บาท
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอ
รับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อบต.ท่าตูม แล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้
รับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน   จํานวน 12 เดือน   ตาม
ภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2564
  หน้าที่   2  ลําดับที่  19

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอด
ทิ้งขาด  ผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้
ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ  500 บาทต่อ
เดือน  จํานวน  12  เดือน ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี  พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564  หน้าที่   2ลําดับที่ 21

สํารองจ่าย จํานวน 359,951 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในกรณีจําเป็นเร่งด้วย หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม หรือราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบ
ประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  ข้อ  19 โดยงบประมาณ
รายจ่ายจะกําหนดให้มีเงินสํารองจ่าย  เพื่อกรณีที่จําเป็นตามความเหมาะ
สม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประสันสุขภาพ  ปีงบประมาณ  2562
ตามประกาศ  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบล
หรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ  ในการสร้างหลัก
ประกัน
สุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่  มีโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ดี
ขึ้น
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ  ค่าทําศพ พนักงาน  และลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จนํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท)โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปี
งบประมาณ
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตูมอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูมจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 67,544,660.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 36,147,960.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,253,000.92 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 3,621,980.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 34,429,788.49 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,852,532.16 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 345,964.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 459,888.72 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 814,700.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 105,718.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,295,878.97 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,555,106.64 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 22,673,497.25 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,757,334.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,267,588.04 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,742,160.99 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,172,200.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 734,213.72 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 274,332.23 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม

อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,084,100.47 2,020,000.00 2,820,780.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 329,346.99 251,000.00 259,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 393,465.91 500,000.00 437,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 846,975.00 800,000.00 850,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 104,500.50 110,000.00 110,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,758,388.87 3,681,000.00 4,476,780.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,317,279.25 15,481,000.00 16,031,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,317,279.25 15,481,000.00 16,031,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,981,488.21 11,500,000.00 10,230,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9,981,488.21 11,500,000.00 10,230,000.00

รวม 33,057,156.33 30,662,000.00 30,737,780.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,309,700.00 8,155,047.00 9,020,350.00

งบบุคลากร 10,167,583.87 11,875,970.00 11,999,080.00

งบดําเนินงาน 3,708,205.05 6,233,983.00 5,090,350.00

งบลงทุน 1,722,500.00 3,477,000.00 3,083,300.00

งบเงินอุดหนุน 825,348.62 920,000.00 1,544,700.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,733,337.54 30,662,000.00 30,737,780.00

รวม 22,733,337.54 30,662,000.00 30,737,780.00



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

90,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 103,599

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,621,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

200,000

สํารองจ่าย 359,951

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,603,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,053,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 118,580

เงินเดือนพนักงาน 822,480 618,720

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

90,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 103,599

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,621,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

200,000

สํารองจ่าย 359,951

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,603,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,900,000 1,900,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 953,880 2,007,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 106,080 224,660

เงินเดือนพนักงาน 593,760 203,040 3,842,700 6,080,700

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 681,480 681,480

วันที่พิมพ์ : 17/6/2562  15:42:02 หน้า : 2/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 10,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 10,000 91,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

ค่าใช้จ่ายในการชี้ระวัง
และรับรองแนวเขต
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

โครงการกีฬาสามัคคี
ต้านภัยยาเสพติด 100,000

โครงการขับเคลื่อน 
และพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลท่าตูม
และตําบลบ้านธาตุ

12,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000 70,000 120,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

213,000 213,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 36,000 212,000 336,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 6,000 5,000 15,000 41,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 10,000 128,000 15,000 190,000 454,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 55,000 65,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการชี้ระวัง
และรับรองแนวเขต 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 10,000 110,000 175,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

200,000 200,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

3,000 3,000

โครงการกีฬาสามัคคี
ต้านภัยยาเสพติด 100,000

โครงการขับเคลื่อน 
และพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลท่าตูม
และตําบลบ้านธาตุ

12,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลท่า
ตูมและตําบลบ้านธาตุ

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาล ประจําปี  
2562

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม
โครงการประชุม
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 ตามโครงการ "สัตว์
ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า"

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของ อบต.ท่าตูม
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การดับเพลิง
เบื้องต้น

โครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะชุมชน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลท่า
ตูมและตําบลบ้านธาตุ

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาล ประจําปี  
2562

15,000 15,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม

15,000 15,000

โครงการประชุม
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

15,000 15,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 ตามโครงการ "สัตว์
ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า"

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของ อบต.ท่าตูม

200,000 200,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การดับเพลิง
เบื้องต้น

22,000 22,000

โครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะชุมชน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

14,400

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนตําบลท่าตูม
และตําบลบ้านธาตุ

11,400

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน

11,400

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพสตรีตําบล
บ้านธาตุ-ท่าตูม

8,650

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน)
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน)
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
อุปกรณ์การเรียน)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

14,400

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนตําบลท่าตูม
และตําบลบ้านธาตุ

11,400

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน

11,400

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพสตรีตําบล
บ้านธาตุ-ท่าตูม

8,650

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

34,000 34,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน)

4,000 4,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน)

98,000 98,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

8,600 8,600

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน)

6,000 6,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
อุปกรณ์การเรียน)

4,000 4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 15,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 10,000

วัสดุอื่น 50,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 700,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,000 20,000 80,000 268,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 45,000 105,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000 75,000 125,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 102,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,000 30,000 80,000 265,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 5,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 200,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 345,500 345,500

วัสดุการเกษตร 5,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 5,000 100,000 140,000

วัสดุอื่น 5,000 10,000 65,000

วัสดุการศึกษา 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 40,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 18,000 135,000 853,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่่องปรับอากาศ

บอร์ดติดประกาศ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนที่พร้อม
ไมล์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตกันดิน  หมู่ที่ 
1  ตําบลท่าตูม

90,700

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   หมู่ที่ 2  ตําบล
บ้านธาตุ

67,200

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   หมู่ที่ 4  ตําบล
ท่าตูม

310,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1  ตําบล
บ้านธาตุ

52,100

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล.  หมู่ที่ 
2  ตําบลบ้านธาตุ

67,600

โครงการก่อสร้างลาน  
คสล.  ภายในสํานัก
งานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม

106,000

โครงการขยายเขตท่อ
นํ้าประปา  หมู่ที่ 1  
ตําบลบ้านธาตุ

26,700

โครงการขุดลอกคลอง  
หมู่ที่ 1  ตําบลท่าตูม 57,400

โครงการติดตั้ง 
Guard rail 2 จุด  หมู่
ที่ 4 ตําบลท่าตูม

160,800

โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ  
หมู่ที่  4  ตําบลท่าตูม

51,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่่องปรับอากาศ 111,800 111,800

บอร์ดติดประกาศ 10,000 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนที่พร้อม
ไมล์

10,000 10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตกันดิน  หมู่ที่ 
1  ตําบลท่าตูม

90,700

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   หมู่ที่ 2  ตําบล
บ้านธาตุ

67,200

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   หมู่ที่ 4  ตําบล
ท่าตูม

310,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1  ตําบล
บ้านธาตุ

52,100

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล.  หมู่ที่ 
2  ตําบลบ้านธาตุ

67,600

โครงการก่อสร้างลาน  
คสล.  ภายในสํานัก
งานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม

106,000

โครงการขยายเขตท่อ
นํ้าประปา  หมู่ที่ 1  
ตําบลบ้านธาตุ

26,700

โครงการขุดลอกคลอง  
หมู่ที่ 1  ตําบลท่าตูม 57,400

โครงการติดตั้ง 
Guard rail 2 จุด  หมู่
ที่ 4 ตําบลท่าตูม

160,800

โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ  
หมู่ที่  4  ตําบลท่าตูม

51,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. เดิมเป็นถนนลาด
ยาง  หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 
4  ตําบลบ้านธาตุ

346,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง  หมู่ที่ 2  
ตําบลท่าตูม

384,000

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายนํ้า 2 จุด หมู่ที่ 
1 ตําบลบ้านธาตุ

212,300

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม

165,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า  หมู่ที่ 3  ตําบลบ้าน
ธาตุ

373,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า คสล.  เชื่อมเขต
ทางหลวง  หมู่ที่ 2  
ตําบลบ้านธาตุ

120,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า คสล. เชื่อมเขตทาง 
 หมู่ที่ 2  ตําบลท่าตูม

109,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า คสล. พร้อมบ่อพัก  
 หมู่ที่ 3  ตําบลท่าตูม

212,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 20,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบค่าควบคุม
งาน 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการทําแนว
ป้องกันไฟป่าชุมชนฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. เดิมเป็นถนนลาด
ยาง  หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 
4  ตําบลบ้านธาตุ

346,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง  หมู่ที่ 2  
ตําบลท่าตูม

384,000

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายนํ้า 2 จุด หมู่ที่ 
1 ตําบลบ้านธาตุ

212,300

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตูม

165,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า  หมู่ที่ 3  ตําบลบ้าน
ธาตุ

373,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า คสล.  เชื่อมเขต
ทางหลวง  หมู่ที่ 2  
ตําบลบ้านธาตุ

120,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า คสล. เชื่อมเขตทาง 
 หมู่ที่ 2  ตําบลท่าตูม

109,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า คสล. พร้อมบ่อพัก  
 หมู่ที่ 3  ตําบลท่าตูม

212,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 20,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบค่าควบคุม
งาน 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการทําแนว
ป้องกันไฟป่าชุมชนฯ 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมุู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดําริ

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

ศูนย์ปฏิบัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  
อําเภอแก่งคอย

60,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธี  และรัฐพิธี  
ประจําปี  2562 อําเภอ
แก่งคอย จังหวัด
สระบุรี

โครงการอาหารกลาง
วัน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอแก่งคอย 594,700

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) ตาม
โครงการบูรณาการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจําปี 
2562 อําเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี

20,000

รวม 9,020,350 825,000 35,000 2,951,500 230,000 90,000 3,357,400 839,970
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมุู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดําริ

180,000 180,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

ศูนย์ปฏิบัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  
อําเภอแก่งคอย

60,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธี  และรัฐพิธี  
ประจําปี  2562 อําเภอ
แก่งคอย จังหวัด
สระบุรี

20,000 20,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 640,000 640,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอแก่งคอย 594,700

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) ตาม
โครงการบูรณาการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจําปี 
2562 อําเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี

20,000

รวม 350,000 2,191,660 436,040 10,410,860 30,737,780
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องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม

เขต/อําเภอ แก่งคอย    จังหวัดสระบุรี

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

115 หมู่ 3  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  18110

พื้นที่ 0.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 0 คน

ชาย 0 คน

หญิง 0 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
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