
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง
อําเภอ ท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,940,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,726,500 บาท

งบบุคลากร รวม 6,404,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,300 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น อัตราตามที่ระเบียบ
กําหนด     ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 20,400 บาท 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ 11,220 บาท  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น อัตรา
ตามระเบียบกําหนด ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ 880 บาท  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารท้องถิ่น อัตราตามที่
ระเบียบกําหนด ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  อัตราเดือนละ 1,750 บาท 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ 880 บาท  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล อัตราตามที่ระเบียบกําหนด ดังนี้
1. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 7,200 บาท  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อัตราตามที่ระเบียบกําหนด ดังนี้
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท 
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 13 อัตรา อัตราเดือน
ละ 7,200 บาท
4. เลขานุกาสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,265,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งปลัด อบต. และพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดสํานักปลัดฯ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้บริหารระดับกลาง ตําแหน่งปลัดฯ และผู้
อํานวยการกอง ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 171,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี สําหรับ
ตําแหน่งภารโรง สังกัดสํานักปลัดฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดฯ 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัดฯ  
เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ สําหรับตําแหน่งผู้บริหารระดับกลาง

งบดําเนินงาน รวม 1,988,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 398,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับปลัดฯ , พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง สังกัดสํานักปลัดฯ,เงินรางวัล,เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิพึงเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ สําหรับปลัดฯ และพนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักปลัดฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับผู้มีสิทธิพึงเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักปลัดฯ

ค่าใช้สอย รวม 855,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าซัก
ฟอก,ค่ากําจัดสิ่งปฎิกูล,ค่าระวางบรรทุ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา,ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1. ค่ารับรอง เช่น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล, ค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาฯ, คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น โครงการจัดงานวันแม่แห่ง
ชาติ, โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯลฯ
3. พิธีเปิดอาคารต่างๆ
ฯลฯ    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
อาณาจักร สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ และพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างทําพวงมาลา เพื่อใช้ในงานราชพิธี
ต่างๆ เช่น งานวันปิยะมหาราช ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งทอง เช่น  ค่าวิทยกร, ค่าอาหาร, ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร, รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับการปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัดฯ เช่น โต๊ะต่างๆ, เก้าอี้ต่างๆ, กระดาษ, แฟ้ม, สมุดบัญชี, แบบ
พิมพ์, ตรายาง, ซอง, ธงชาติ, นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน, พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับสํานักปลัดฯ เช่น แก้ว
นํ้า, ถ้วยชาม, ช้อน, ผงซักฟอก, สบู่,นํ้ายาดับกลิ่น, กรอบ
รูป, มีด, ถาด, จานรอง,ไม้กวาด, แปรง, เตาไฟฟ้า, กระทะไฟฟ้า, ถัง
แก๊ส ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ สังกัด สํานักปลัดฯ เช่น ยางรถยนต์, เบาะรถ
ยนต์, แบตเตอรี่, หัวเทียน, กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น นํ้ามันดีเซล, นํ้ามัน
ก๊าด,นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันเครื่อง, นํ้ามันจารบี ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล, เทป
บันทึกข้อมูล, แผ่นกรองแสง, กระดาษต่อเนื่อง, แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์, เมนบอร์ด, เมาส์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และ
อาคาร สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน, ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ สําหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนตําบล
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ดวงตรา
ไปรษณีย์, ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์, ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี, ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,273,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 23,700 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 เครื่องละ 7,900 บาท จํานวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2560 สําหรับใช้ปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล, ยานพาหนะ ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณที่ทําการ อบต. จํานวน 2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณที่ทําการ อบต. ขนาด
กว้าง  18  เมตร  ยาว  29  เมตร พร้อมเวที ตามแบบที่ อบต.กําหนด

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ของ อบต.

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลวังขนายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอท่าม่วง ตามโครงการ
จัดกิจกรรมงานราชพิธี ประจําปี 2561

งานบริหารงานคลัง รวม 2,557,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,977,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,977,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุง
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง สําหรับผู้อํานวยการกอง
คลัง 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 208,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา สําหรับ
ลูกจ้างประจํา สังกัดกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 123,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 568,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สังกัดกอง
คลัง , เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าถ่าย
เอกสาร, ค่าเข้าปกหนังสือ, ค่าเช่าทรัพย์, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการปฏิบัติงานของกองคลังฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สังกัด
กองคลัง เช่น ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สําหรับกองคลัง เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ปฏิบัติงานกอง
คลัง เช่น กระดาษ, ปากกา,ไม้บรรทัด, ยางลบ, คลิป, เป๊ก, กระดาษ
คาร์บอน, กระดาษไข, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, แฟ้ม, ตระแกรงวาง
เอกสาร, เครื่องตัดกระดาษ, เครื่องเย็บ, กระดานไวท์บอร์ด, นํ้าดื่มบริการ
ประชาชน, ตรายาง, สมุดบัญชี, แบบพิมพ์, ซอง, กุญแจ, นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน, เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับกอง
คลัง เช่น ถ้วย, แก้ว, จานรอง, กระดาษชําระ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ปฏิบัติงานของกอง
คลัง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึก, แป้นพิมพ์, เม้าส์ ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณี สําหรับปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น ค่า
ไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร, ค่าลงทะเบียนในการ
ส่งเอกสาร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560 สําหรับใช้ปฏิบัติงาน
ของกองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 500,000 บาท

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 โดย
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบปรับมุงมอง
สําหรับ      ติดตั้งภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) และอุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจําปี 2559 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 4,460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิษัติงาน อปพร. จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงาน อป
พร.

โครงการเสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก, ยาง
ใน, แบตเตอรี่, หม้อนํ้ารถยนต์, นํ้ามันเบรก, ฟิล์มกรองแสง, ล็อค
เกียร์, กรวยจราจร, สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล, นํ้ามัน
เบนซิน, ก๊าส, แก๊สหุงต้ม, นํ้ามันจารบี, นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุสนาม จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง, เครื่องดับ
เพลิง, นํ้ายาเคมีดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 4,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จํานวน 4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน เป็นรถยนต์บรรทุก
ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา แบบหน้าสั้น ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ เครื่องยนต์
ดีเซล มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ตัวถังบรรทุกนํ้ามีขนาด
ความจุนํ้าไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร รายละเอียดคุณลักษณะตามที่ อบต
.กําหนด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 796,800 บาท

งบบุคลากร รวม 646,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 646,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 510,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้กับครู และครูผู้
ช่วย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับผู้มีสิทธิพึงเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร, ค่ากําจัด
สิ่งปฏิกูล ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับครู ครูผู้ช่วย และพนักงานจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต
. เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, โทรทัศน์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต
. เช่น กระดาษ, เก้าอี้, แผงปิดประกาศ , ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต
. เช่น แก้วนํ้า, ผงซักฟอก, สบู่, นํ้ายาดับกลิ่น, ไม้กวาด, แปรง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต
. เช่น แผ่นกรองแสง, เม้าส์, ซีดีรอม, ไดร์ฟ, เมมโมชิป ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,450,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,494,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 407,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี             พ.ศ.2561

โครงการเรียนรู้โลกกว้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้โลกกว้าง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 297,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. เช่น อาหารกลางวัน สื่อการ
เรียนการสอนรายหัว ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 1,087,400 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,087,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบจํานวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ
. จํานวน 3 แห่ง 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,956,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,956,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,956,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ
. จํานวน 3 แห่ง 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 620,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะต้นทาง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะต้น
ทาง เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าน, เข็ม ฯลฯ

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย (Clean Food Good Taste) เช่น ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร ,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเคาะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดําเนิน
งานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปี 2561  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,390,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,659,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,659,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 870,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการท้องถิ่น ให้แก่ผู้อํานวยการ
กองช่าง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 193,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี สําหรับ
ลูกจ้างประจํา สังกัดกองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่ว สังกัดกองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 731,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกําหนด สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกําหนด สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัดกอง
ช่าง เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่อง
ปริ้นเตอร์, รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
ช่าง

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับปฏิบัติงานของกอง
ช่าง เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้ สี ตะปู กระเบื้อง เหล็ก     ยาง
แอสฟัลท์ติก ทราย เลื่อย ค้อน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ตามความจํา
เป็น สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นซีดี, หมึก
พิมพ์, เม้าท์, คีร์บอร์ด ฯลฯ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,983,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า, หลอด
ไฟฟ้า, โคมไฟ, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์, กรรไกรตัดสายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก, ยาง
ใน, แบตเตอรี่, หัวเทียน ฯลฯ สําหรับรถกระเช้า

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล, จารบี ฯลฯ
 สําหรับรถกระเช้า

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ ภายในตําบลทุ่งทอง

วันที่พิมพ์ : 19/12/2560  09:31:27 หน้า : 11/15



งบลงทุน รวม 2,233,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลําโพง, โคม
ไฟฟ้า, เครื่องกําเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, เสาไฟฟ้า ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,033,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าจัดทําป้ายชื่อซอยภายในตําบลทุ่งทอง จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายชื่อซอยภายในตําบลทุ่งทอง เป็นป้ายเหล็กขนาด
ความกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  0.70  เมตร  ความสูงจากพื้นถึงขอบป้าย
ด้านบน  2.50  เมตร  พร้อมติดตั้ง ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1,853,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน
ลูกรัง, ถนนหินคลุก, ถนนลาดยาง, ท่อระบายนํ้า, คลอง, ลําห้วย, อาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอท่าม่วง ในการขยาย
เขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบลทุ่งทอง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 684,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 684,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล, ค่า
เช่าทรัพย์, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สําหรับรถเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถเก็บขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล เช่น ยางนอก, ยางใน, แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันดีเซล จารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับเก็บขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานประจํารถเก็บขนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น รองเท้าบูท, เสื้อ, กางเกง ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล และที่
อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน และชุมชน

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานใน
ช่วงปิดภาคเรียน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 750,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรี จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาท
สตรี

โครงการวันผู้สูงอายุและครอบครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุและครอบครัว 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนแบบบูรณาการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ เช่น ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร ฯลฯ

โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการอบรมการทํานํ้ายาล้างจาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการทํานํ้ายาล้างจาน 
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ทันภัยยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ทันภัยยาเสพ
ติด 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอท่าม่วง  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ,ตะกร้อ,วอลเลย์
บอลล์ ,  เสาตาข่ายกีฬา , ตาข่ายกีฬา ฯลฯ ให้กับศูนย์กีฬาประจําหมู่บ้่าน
และชุมชน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปกป้องสถาบัน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบัน
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2561

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประจําปี 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการจัดงานเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเกษตรอินทีรย์เพื่อชีวิตพอเพียง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกษตรอินทีรย์เพื่อชีวิตพอเพียง เช่น ค่า
วิทยากร ,ค่าอาหาร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธูพืช, ปุ๋ย, สปริงเกลอร์, จอบ
หมุน, สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์, ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก  ฯลฯ
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและป่า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและป่า เช่น พันธ์
ไม้, ปุ๋ย ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,146,500 บาท

งบกลาง รวม 13,146,500 บาท
งบกลาง รวม 13,146,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และทั่วไป 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ อัตรา
ตามที่ระเบียบกําหนด

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,767,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ อัตรา
ตามที่ระเบียบกําหนด

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อัตราตามที่ระเบียบกําหนด
สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 219,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.) โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ตามงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีนั้น (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงิน
อุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาดเงินสะสม)
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