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ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้ส ิน้   บาท  จา่ยจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป แยกเป็น

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211) รวม 3,550,800.00 บาท

งบบคุลากร (520000) รวม 880,930.00    บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 880,930.00    บาท

เงนิเดอืนพนกังาน (220100) จ านวน 629,930.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบลและจา่ยเป็น

เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบล จ านวน 2 อัตรา 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานการศกึษา

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน (220200) จ านวน 24,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงานสว่นต าบล  เชน่ 

เงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบล

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในผนงานการศกึษา

เงนิประจ าต าแหนง่ (220300) จ านวน 42,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนักงานสว่นต าบล

ทีค่วรจะไดรั้บตามทีร่ะเบยีบก าหนด

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานการศกึษา

คา่จา้งพนกังานจา้ง (220600) จ านวน 161,000.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ 

เงนิปรับปรงุคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ

จ านวน 2 อัตรา ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานการศกึษา

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง (200700) จ านวน 24,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน

1 อัตรา จ านวน 12 เดอืน ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานการศกึษา

งบด าเนนิการ (530000) รวม 2,533,870.00 บาท

คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ รวม 2,500,870.00 บาท

คา่ตอบแทน (531000) รวม 180,000.00    บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก ่อปท. จ านวน 120,000.00    บาท

(310100)

เพือ่จา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานการศกึษา

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี

8,300,000.00       

แผนงานการศกึษา (00210)
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คา่ตอบแทนการปฎบิตังิานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 20,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

ใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบล พนักงานจา้ง และผูม้สีทิธิ

เบกิตามระเบยีบฯ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานการศกึษา

คา่เชา่บา้น (310400) จ านวน 30,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหก้ับพนักงานสว่นต าบล

ซึง่มสีทิธไิดรั้บตามระเบยีบของทางราชการ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานการศกึษา

คา่ชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร (310500) จ านวน 10,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหก้ับ

พนักงานสว่นต าบล ซึง่มสีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ

ของทางราชการ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานการศกึษา

          คา่ใชส้อย (532000) รวม 138,000.00    บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร (320100) จ านวน 20,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ 

คา่ปักเสาพาดสายภายนอกสถานทีไ่ฟฟ้าราชการ

เพือ่ใหร้าชการไดใ้ชบ้รกิารไฟฟ้า,คา่จา้งเหมา

เดนิสายไฟ และตดิตัง้อปุกรณ์เพิม่เตมิ,คา่วางทอ่

ประปาภายนอกสถานทีน่อกราชการ เพือ่ใหร้าชการ

ไดใ้ชบ้รกิารน ้าประปา ,คา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้โทรศัพท์

ยกเวน้ คา่ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศัพทพ์ว่งภายใน ฯลฯ

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานการศกึษา

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ (320300)

1. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 88,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสมัมนา

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน่ คา่เบีย้เดนิทาง คา่พาหนะ

คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่น

ทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลง

ทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ ของพนักงานสว่นต าบล และ

พนักงานจา้งตามภารกจิ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้80,000.- บาท

และคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาครผููด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็กของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป รายการส าหรับ

สง่เสรมิศักยภาพการจัดการศกึษาของทอ้งถิน่ 8,000.- บาท

ปรากฎในแผนงานการศกึษา

คา่ซอ่มบ ารงุซอ่มแซม (320400) จ านวน 30,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซมทรัพยส์นิ 

เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานการศกึษา
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   คา่วสัด ุ(533000) รวม 2,182,870.00 บาท

วสัดสุ านกังาน (330100) จ านวน 25,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดสุ านักงานตา่งๆ ทีจ่ าเป็น

ตอ้งใชใ้นส านักงาน เชน่ โตะ๊ตา่งๆ เกา้อีต้า่งๆ กระดาษ

น ้าดืม่ส าหรับบรกิารประชาชนในส านักงาน แผนที่

พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ ฯลฯ

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุ

วสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่

คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

วสัดงุานบา้นงานครวั (330300) จ านวน 25,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ 

แปรง ไมก้วาด แปลงถโูตะ๊ น ้ายาขดัหอ้งน ้า

น ้ายาเช็คกระจก ผา้ปโูตะ๊ ฯลฯ

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุ

วสัด ุหรอืรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ คา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่

คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

เป็นตน้ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานการศกึษา

คา่อาหารเสรมิ (นม) ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก (330400) จ านวน 148,580.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน ใหก้ับ

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ อัตราคนละ 7.37  บาท 

อัตรา 100 เปอรเ์ซ็นต ์จ านวน 280  วนั

ทัง้นีจ้ะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณจาก

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่แลว้ โดยถอืปฏบิัตติาม

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว 3149

ลงวนัที ่5 มถินุายน 2558

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศกึษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้ 125)
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คา่อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน สพฐ.   (3304000) จ านวน 1,914,290.00 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดอุาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนใหก้ับ

โรงเรยีนสงักัดคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  

ในพืน้ที ่ อัตราคนละ  7.37 บาท จ านวน  260  วนั 

จ านวน 999 คน ประกอบดว้ย

 1. โรงเรยีนบา้นทุง่แฝก



 2. โรงเรยีนบา้นทุง่แจง

 3. โรงเรยีนมหาราช 7

 4. โรงเรยีนบา้นรางเฆ่

 5. โรงเรยีนบา้นวงัปลา

 6. โรงเรยีนบา้นหนองปากชฏั

 7. โรงเรยีนบา้นพมุว่งราษฎรบ ารงุ

 8. โรงเรยีนบา้นพตุะเคยีน

 9. โรงเรยีนบา้นสนัดอน

ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท. 0893.3/ว 3149  ลงวนัที ่5  มถินุายน 2558

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศกึษา

“ทัง้นี ้จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่” 

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 125)

วสัดกุอ่สรา้ง (330600) จ านวน 20,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ กระเบือ้ง 

ส ีแปรงทาส ีปนูซเีมนต ์ปนูขาว ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก

สวา่น เลือ่ย เหล็กเสน้ ทอ่น ้าประปาและอปุกรณ์ประปา

ทอ่ตา่งๆ ลกูบดิประตแูละคา่วสัดอุืน่ๆ ฯลฯ ซึง่โดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร หรอืตามปกตมิอีายกุารใชง้านไมย่นืยาว

สิน้เปลอืง หมดไป หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา

อันสัน้ รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ

หรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้น

การซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านได ้

ตามปกต ิรวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกัน เชน่

คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

วสัดวุทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(330900)   จ านวน 5,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดวุทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 

เชน่ แอลกอฮอล ์ น ้ายาตา่งๆ  ส าลแีละผา้พันแผล

ถงุมอื หฟัูง เวชภัณฑ ์เคมภัีณฑ ์ฯลฯ ซึง่โดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร หรอืตามปกตมิอีายกุารใชง้านไมย่นืยาว

สิน้เปลอืง หมดไป หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา

อันสัน้ รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ

หรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้น

การซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านได ้

ตามปกต ิรวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกัน เชน่

คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา
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วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่(331100) จ านวน 10,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่เชน่ พูก่ันและส ี

เมมโมรีก่ารด์ แผน่บันทกึเสยีงหรอืภาพ ภาพถา่ยดาวเทยีม

รปูสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อัด ขยาย เลนสซ์มู  ฯลฯ 

ซึง่โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรอืตามปกตมิอีายกุารใชง้าน

ไมย่นืยาว สิน้เปลอืง หมดไป หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา

อันสัน้ รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ



หรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกัน เชน่

คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

วสัดคุอมพวิเตอร ์(331400) จ านวน 35,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณ์บันทกึ

ขอ้มลู เทปบันทกึขอ้มลู ตลับผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์

คอมพวิเตอร ์แป้นพมิพ ์เมาส ์เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ ฯลฯ

ซึง่โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรอืตามปกตมิอีายกุารใชง้าน

ไมย่นืยาว สิน้เปลอืง หมดไป หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา

อันสัน้ รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ

หรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกัน เชน่

คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

          คา่สาธารณูปโภค (534000) รวม 33,000.00      บาท

คา่ไฟฟ้า (340100) จ านวน 25,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แกม้อน้ ซึง่อยูใ่นความดแูลขององคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลแกม้อน้ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกัน

เชน่ คา่บรกิาร คา่ภาษี เป็นตน้ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

คา่น า้ประปา (340200) จ านวน 8,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แกม้อน้ ซึง่อยูใ่นความดแูลขององคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลแกม้อน้ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกัน

เชน่ คา่บรกิาร คา่ภาษี เป็นตน้ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

งบลงทนุ (540000) รวม 136,000.00    บาท

คา่ครภุณัฑ ์(541000) รวม 47,000.00      บาท

ครภุณัฑส์ านกังาน

ตูเ้หล็กแบบ 2 บานเปิด จ านวน 10,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตูเ้หล็กแบบ 2 บานเปิดส าหรับเก็บเอกสาร

จ านวน 2 ใบ ซึง่โดยสภาพคงทนถาวรหรอืตามปกติ

มอีายกุารใชง้านยนืยาว รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้ม

กับคา่ครภัุณฑ ์เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้ 

(จัดซือ้ตามราคาทอ้งถิน่) ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้  144)
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ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่

โทรทศันส์ ีแอล อ ีด ี(LED TV) จ านวน 17,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้โทรทัศนส์ ีแอล อ ีด ีความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 นิว้ จ านวน 

1 เครือ่ง ส าหรับใชใ้นในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 143)



ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

เครือ่งพมิพส์แีบบฉดีหมกึมลัตฟิงักช์ ัน่ จ านวน 7,600.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพส์แีบบหัวฉีด

หมกึมัลตฟัิงกช์นั เพือ่ใชใ้นกจิการงานส านักงาน

จ านวน 1 เครือ่ง คณุสมบัตพิืน้ฐาน

- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer,Copier,

Scanner และ FAX ภายในเครือ่งเดยีวกัน

- ใชเ้ทคโนโลยแีบบหมกึพน่ (inkjet)

- มคีวามเร็วในการพมิพร์า่งสไีมน่อ้ยกวา่ 15 หนา้ตอ่นาที

- มคีวามเร็วในการพมิพร์า่งขาวด าไมน่อ้ยกวา่ 33 หนา้ตอ่นาที

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้

- สามารถใชไ้ดก้ับ A4,Letter,Legal และ Custom 

โดยถาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 100 แผน่

(รายละเอยีดอืน่ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐาน

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรก์ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปี 2558) ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 143)

เครือ่งส ารองไฟฟ้า จ านวน 12,400.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

ราคาเครือ่งละ 3,100.- บาท จ านวน 4 เครือ่ง

- มกี าลังไฟดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts)

- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 นาที

(ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐานครภัุณฑ์

คอมพวิเตอรก์ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปี 2558) ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 144)

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (542000) รวม 89,000.00      บาท

โครงการปรบัปรงุบรเิวณหนา้ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 89,000.00      บาท

บา้นแกม้อน้

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า คสล. พรอ้ม

เทคอนกรตีหนา 0.10 ม. พืน้ทีป่รับเกลีย่ 113 ตร.ม.

บรเิวณหนา้ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ หมูท่ี ่3

บา้นแกม้อน้ ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จังหวดั

ราชบรุ ี(ตามแบบ อบต.แกม้อน้ก าหนด)

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 142)
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งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา (00212) รวม 4,749,200.00 บาท

งบด าเนนิงาน (530000) รวม 653,200.00    บาท

คา่ใชส้อย (532000) รวม 653,200.00    บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฎบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่



โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 403,200.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร

สถานศกึษา เพือ่เป็นคา่อาหารกลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

บา้นแกม้อน้ จ านวน 280  วนั จ านวน 72  คน 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศกึษา

“ทัง้นี ้จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่” 

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 127)

โครงการศกึษาดงูานนอกสถานทีศ่นูยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 50,000.00      บาท

บา้นแกม้อน้

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศกึษานอกสถานที่

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานการศกึษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 128)

โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิประจ าปี 2559 จ านวน 200,000.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ"วนัเด็กแหง่ชาต ิ

ประจ าปี 2559" ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานการศกึษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 151)

งบเงนิอดุหนนุ (560000) รวม 4,096,000.00 บาท

เงนิอดุหนนุ (561000) รวม 4,096,000.00 บาท

เงนิอดุหนนุสว่นราชการ (610200)

อดุหนนุคา่อาหารกลางวนัโรงเรยีนสงักดั สพฐ. จ านวน 3,996,000.00   บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั

ใหโ้รงเรยีนในเขตพืน้ทีต่ าบลแกม้อน้ ระดับกอ่นประถม

ศกึษาถงึระดับประถมศกึษาปีที ่6 อัตราคนละ 20.- บาท

จ านวน 200 วนั จ านวน 999 คน ประกอบดว้ย

 1. โรงเรยีนบา้นทุง่แฝก

 2. โรงเรยีนบา้นทุง่แจง

 3. โรงเรยีนมหาราช 7

 4. โรงเรยีนบา้นรางเฆ่

 5. โรงเรยีนบา้นวงัปลา

 6. โรงเรยีนบา้นหนองปากชฏั

 7. โรงเรยีนบา้นพมุว่งราษฎรบ ารงุ

 8. โรงเรยีนบา้นพตุะเคยีน

 9. โรงเรยีนบา้นสนัดอน

83

ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท. 0893.3/ว 3149  ลงวนัที ่5  มถินุายน 2558

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานการศกึษา

“ทัง้นี ้จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่” 



(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้125)

อดุหนนุงานบรหิารการศกึษางานกจิการโรงเรยีน จ านวน 100,000.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการสง่เสรมิและสนับสนุน

งานบรหิารการศกึษาและกจิการโรงเรยีนในดา้นตา่งๆ

ใหก้ับโรงเรยีนในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงานการศกึษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้126)
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ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้ส ิน้   บาท  จา่ยจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป แยกเป็น

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี

780,000.00       



งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ (00261) รวม 70,000.00      บาท

งบเงนิอดุหนนุ (560000) รวม 70,000.00      บาท

เงนิอดุหนนุ (561000) รวม 70,000.00      บาท

เงนิอดุหนนุสว่นราชการ (610200)

อดุหนนุอ าเภอจอมบงึ – สกัการะรชักาลที ่5    จ านวน 50,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหอ้ าเภอจอมบงึ ตามโครงการ

สกัการะพระบรมราชานุสาวรยีรั์ชกาลที ่5 สบืสานประเพณี 

ของดจีอมบงึ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงาน

การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้152)

อดุหนนุอ าเภอจอมบงึ – งานรฐัพธิรีาชพธิ ี   จ านวน 10,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้ับอ าเภอจอมบงึ ตามโครงการ

ขอรับเงนิอดุหนุนงานรัฐพธิ ีราชพธิ ีและงานประเพณี ฯลฯ

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน  ปรากฎในแผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนันทนาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้152)

อดุหนนุอ าเภอจอมบงึ – งานกาชาดเทีย่วราชบรุ ี จ านวน 10,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหอ้ าเภอจอมบงึ ตามโครงการ

จัดงานกาชาดเทีย่วราชบรุ ีปี 2559 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน  ปรากฎในแผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนันทนาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้151)

งานกฬีาและนนัทนาการ (00262) รวม 260,000.00    บาท

งบด าเนนิงาน (530000) รวม 60,000.00      บาท

คา่ใชส้อย (532000) รวม 60,000.00      บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฎบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่

โครงการสง่เสรมิสขุภาพเด็กและเยาวชนต าบลแกม้อน้ จ านวน 60,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิสขุภาพเด็ก

และเยาวชนต าบลแกม้อน้ เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบรม

โอรสาธริาชฯ  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 127)

94

งบลงทนุ (541000) รวม 200,000.00    บาท

คา่ครภุณัฑ ์(541000) รวม 200,000.00    บาท

ครภุณัฑก์ฬีา (411200) จ านวน 200,000.00    บาท

 เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดหาเครือ่งออกก าลังกายส าหรับ

ประชาชนในพืน้ที ่ซ ึง่โดยสภาพคงทนถาวร หรอื

แผนงาน การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)



ตามปกตมิอีายกุารใชง้านไมย่นืยาว ไมส่ ิน้เปลอืง

หมดไป หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ หรอื

ปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่ครภัุณฑ์

เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิตัง้ เป็นตน้ 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป

ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 126)

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ (00263) รวม 450,000.00    บาท

งบด าเนนิงาน (530000) รวม 450,000.00    บาท

คา่ใชส้อย (532000) รวม 450,000.00    บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฎบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่

โครงการแหเ่ทยีนจ าน าพรรษา จ านวน 50,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแหเ่ทยีนจ าน าพรรษา

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนันทนาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 150)

โครงการวนัสงกรานตแ์ละวนัผูส้งูอายุ จ านวน 200,000.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการวนัสงกรานตแ์ละ

วนัผูส้งูอาย ุ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฎในแผนงาน

การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 151)

โครงการจดังานวนัลอยกระทง จ านวน 200,000.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจัดงานวนัลอยกระทง

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนันทนาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา้ 151)


