
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

ของ 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  1 

 

 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

อ าเภอท่าเรือ     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

******************************* 

เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ทุกท่าน  

  บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  จะได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น 
ในโอกาสนี้  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน 
ได้ทราบถึงสถานะการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
ดังต่อไปนี้        

 1.  สถานะการคลัง  
  1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ณ  วันที่  30  เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.  2561 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2561 

1.1.1   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  12,728,104.92 บาท  
1.1.2   เงินสะสม 2,515,507.01 บาท  
1.1.3   ทุนส ารองเงินสะสม  5,519,131.38  บาท  
1.1.4   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   จ านวน  -    โครงการ  
 รวม   -     บาท  
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  -   โครงการ  

รวม  -   บาท 
1.2  เงินกู้คงค้าง    -   บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2561 
(1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  23,322,484.38   บาท  ประกอบด้วย 
     หมวดภาษีอากร      702,411.80   บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต   209,288.00 บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       49,548.86 บาท 

         หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           1,348,505.00 บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         1,640.00 บาท  
     หมวดรายได้จากทุน            -  บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร            11,858,824.02 บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             9,099,266.70 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  53,000.00  บาท 
  (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  20,006,614.03  บาท  ประกอบด้วย  
       งบกลาง        5,344,919.00   บาท 
       งบบคุลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 7,432,638.16    บาท 
       งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 5,296,827.48   บาท 
        งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)               1,230,800.00    บาท 
        งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น)              -              บาท      
        งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดเงินอุดหนุน)         648,429.39    บาท     
  (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        53,000.00    บาท 
  (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่             -              บาท 
 3.  งบเฉพาะการ 
     ประเภทกิจการ     -    กิจการ     -  
  ปีงบประมาณ  พ.ศ..............มีรายรับจริง....................บาท  รายจ่ายจริง .........................  บาท 
   กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืน ๆ      
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล       
   ก าไรสุทธิ        
   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่.........................................      
   ทรัพย์จ าน า  จ านวน........................บาท  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
2.3  รายละเอียดรายจ่ายบางรายงานที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
ก  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร  (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 
 (1)  เงินเดือน  เงินเพิ่มต่าง ๆ  และเงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น   5,370,480.- บาท 
 (2)  ค่าจ้างประจ า     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น     214,560.- บาท  
 (3)  ค่าจ้างชั่วคราว     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น   2,944,568.- บาท  
 (4)  ค่ารักษาพยาบาล     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น             -             บาท 
 (5)  ค่าเช่าบ้าน      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น      185,000.- บาท  
 (6)  ค่าช่วยเหลือบุตร     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น   - บาท  
 (7)  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น       100,000.- บาท  
 (8)  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับบุคลากรด้านแพทย์และสาธารณสุขส าหรับแพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร   
ที่ไม่ปฏิบัติส่วนตัว      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น   - บาท  
 (9)  เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างซึ่งถึงความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ  
       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น   - บาท  
 (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น    106,000.- บาท  
 (11) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น              - บาท  
 (12) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    
       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น    174,878.- บาท  
 (13) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น    400,000.- บาท  
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           9,495,486.- บาท  
 
หมายเหตุ  คิดเป็นร้อยละ  31.46  ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประการ 
   ประมาณการรายรับปีงบประมาณ  2562  ประมาณการไว้ทั้งสิ้น  9,495,486.-  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

***************************** 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,968,850.- 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 495,390.- 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
     แผนงานการศึกษา 2,295,564.- 
     แผนงานสาธารณสุข   293,000.- 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 75,000.- 
     แผนงานเคหะและชุมชน     4,069,768.- 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         769,700.- 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  300,000.- 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานการเกษตร           1,248,000.- 
     แผนงานการพาณิชย์         2,040,880.- 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
     แผนงานงบกลาง            7,624,175.- 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,180,327.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
******************************* 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ขึ้นไว ้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก และโดยอนุมัติของนายอ าเภอท่าเรือ  ดังต่อไปนี้           
  ข้อ  1.  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ข้อ  2.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2561   เป็นต้นไป 
  ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  30,180,327.- บาท   
  ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  30,180,327.-  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,968,850.- 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 495,390.- 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 2,295,564.- 
แผนงานสาธารณสุข   293,000.- 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 75,000.- 
แผนงานเคหะและชุมชน 4,069,768.- 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 769,700.- 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 300,000.- 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร 1,248,000.- 
แผนงานการพาณิชย์  2,040,880.- 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 7,624,175.- 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 30,180,327.- 
   

ข้อ  5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  -  บาท  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ข้อ  6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  ข้อ 7.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  25 61 
   
 
 

(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 
 

 
    อนุมัติ 
 
 
 (นายทศพล  เผื่อนอุดม)        
     นายอ าเภอท่าเรือ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

**************** 

 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  30,180,327.-  บาท 

รายได้จัดเก็บเอง 

 1. หมวดภาษีอากร  รวม  743,213.- บาท   แยกเป็น 
  1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ านวน  640,000.- บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไวน้้อยกว่า 
              ปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
  1.2  ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 61,000.- บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไวม้ากกว่าปีที่ผ่านมา  
        เนือ่งจากคาดว่าจะจัดเก็บไดม้ากกว่าปทีีผ่่านมา 
  1.3  ภาษีป้าย จ านวน  42,213.- บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไวม้ากกว่าปีที่ผ่านมา  
        เนือ่งจากคาดว่าจะจัดเก็บไดม้ากกว่าปทีีผ่่านมา 
 2. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต    รวม 209,500.- บาท   แยกเป็น 

  2 .1  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน  จ านวน  3,200.- บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ 
         มากกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา   
  2 .2  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน  1,300.- บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ 
         นอ้ยกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา   
  2 .3  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จ านวน  180,000.- บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่า
        ปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
  2.4  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือนหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน  200 ตารางเมตร  จ านวน  3,000.- บาท  ประมาณการไว้เท่ากันปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีท่ีผ่านมา 

  2.5  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน 22,000.- บาท                
      ค าชี้แจง  ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีท่ีผ่าน 

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม 70,000.- บาท 
  3.1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 70,000.- บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา                          
        เนื่องจาก คาดว่าจะสามารถเก็บรายได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

 4.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   รวม   1,700,000.- บาท 
  4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 1,700,000.- บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการ   
       ไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก คาดว่าจะสามารถเก็บรายได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 5. รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวม   14,865,000.- บาท  แยกเป็น 
      5.1  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน   350,000.-  บาท  ค าชี้แจง   
                           ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา       
      5.2  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผน จ านวน   7,300,000.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการ 

      ไว้เท่ากับปีที่ผ่าน 
5.3  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 จ านวน 3,800,000.- บาท   ค าชี้แจง ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา      
      เนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา       

      5.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จ านวน 250,000.- บาท  ค าชี้แจง ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   
                           เนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา       
      5.5  ภาษีสุรา จ านวน 800,000.- บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

5.6  ภาษีสรรพสามิต  จ านวน 1,600,000.- บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
5.7  ค่าภาคหลวงป่าไม้  จ านวน  5,000.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
      เนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา 
5.8  ค่าภาคหลวงแร่   จ านวน  30,000.-  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
      เนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา 
5.9  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  จ านวน 30,000.- บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
      เนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา 
5.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน  700,000.- บาท 
      ค าชี้แจง ประมาณการไวน้้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

 6.  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวม  12,592,614.- บาท 
       6.1  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  จ านวน                                                                                                                                                                                                                                                                  

      12,592,614.- บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรร 
      สูงกว่าปทีีผ่่านมา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประมาณการรายจ่ายรวม  ทั้งสิ้น 10,968,850.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป      รวม     9,513,194.-  บาท 
1.งบบุคลากร         รวม     6,347,994.-  บาท 
1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)      รวม      2,398,480.-  บาท 

1.1.1 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฝ่ายการเมือง)
684,880.- บาท 

 -  เงินค่าตอบแทนรายเดือน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่ง นายกองค์การ  
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  ตั้งไว้  244,800.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

  -  เงินค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่ง รองนายกองค์การ  
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา  ตั้งไว้  269,280.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

-  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  ตั้งไว้  21,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

-  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก        
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ตั้งไว้  21,200.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

    -  เงินค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับนายกองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 21,000.- บาท ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

    -  เงินค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับรองนายกองค์การบริหาร                
ส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา  ตั้งไว้  21,200.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

 -   เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
รายเดือน  ส าหรับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  ตั้งไว้  86,400.- บาท ปรากฏในด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักปลัด) 

1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฝ่ายการเมือง) 1,713,600.- บาท 
 -   เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 16 อัตรา          

รวม  12 เดือน  ตั้งไว้  1,382,400.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

 -   เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
รวม 12 เดือน  ตั้งไว้  134,640.- บาท ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
 
 



 

 

 -  เงิน ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา     
รวม  12 เดือน ตั้งไว้ 110,160.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

 -  เงิน ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา             
รวม  12 เดือน  ตั้งไว้  86,400.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
1.2  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม      3,949,514.-  บาท 
1.2.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า      รวม      3,087,000.-  บาท 

1.2.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    รวม  2,620,440.- บาท 
      -  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน 

ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้  470,280.- บาท   
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

-  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 389,400.- บาท  
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

-  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อจ่ายเป็น 
เงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 
329,760.- บาท ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

-  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบล ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้  342,720.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

-  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบล ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 311,640.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

-  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 317,520.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

-  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 264,480.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

-  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เพ่ือจ่ายเป็น 
เงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  1 อัตรา  ตั้งไว้ 194,640.- บาท  
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

1.2.1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  252,000.- บาท 
-  เงินประจ าต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา    

ตั้งไว้  84,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 
 



 

 

 -  เงินค่าตอบแทนพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา 
ตั้งไว้  84,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

-  เงินประจ าต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   
1  อัตรา   ตั้งไว้  42,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

-  เงินประจ าต าแหน่ง  พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน   1  อัตรา  ตั้งไว้  42,000.-  บาท   ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

1.2.1.3  ประเภทค่าจ้างประจ า  214,560.- บาท 
-  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง ธุรการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าส าหรับลูกจ้างประจ า 

ต าแหน่ง ธุรการ จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้  214,560.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป   (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด)  

1.2.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว ้  862,514.-    บาท  แยกเป็น 
1.2.2.1  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  382,514.- บาท 

-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) จ านวน  
1 อัตรา ตั้งไว้  163,610.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
จ านวน  1  อัตรา ตั้งไว้  218,904.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

1.2.2.3  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป    ตั้งไว้   432,000.-      บาท 
-  เงินค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป   (คนงานทั่วไป)   จ านวน 4 อัตรา    ตั้งไว ้

432,000.- บาท ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

1.2.2.4  ประเภทค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างท่ัวไป   ตั้งไว้   48,000.-      บาท 
-  เงินค่าครองชีพชั่วคราว  (คนงานทั่วไป)   จ านวน 4 อัตรา  ตั้งไว ้ 48,000.-  บาท  ปรากฏในด้าน 

บริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักปลัด) 
2.งบด าเนินงาน      ตั้งไว้  2,351,200.-  บาท 
2.1 ค่าตอบแทน    540,000.-  บาท 

2.1.1   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้  20,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็น  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

2.1.2   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  70,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือ 
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ผู้บริหาร ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

2.1.3   ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ตั้งไว้  400,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

2.1.4  ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  50,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 



 

 

2.2  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  1,175,200.-บาท 
 2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้   665,200.-  บาท 

-  ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่มหนังสือและค่าซื้อ/ขอรับวารสาร ตั้งไว้     
30,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

-  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์  อุปกรณ์ส านักงาน ฯลฯ  ตั้งไว้                     
100,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

-  ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป จ านวน 4  คน  ตั้งไว้  336,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา    
แรงงานทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าการประชาสัมพันธ์  เช่น แผ่นพับ  ป้าย ฯลฯ  ตั้งไว้  50,000.- บาท   
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

 -  ค่าจ้างเหมายามดูแลส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ตั้งไว้  115,200.- บาท   
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

 -  ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ อบต.ท่าเจ้าสนุก ตั้งไว้ 14,000.- บาท ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป   
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

 -  ค่าจ้างเหมาส ารวจวิจัยด้านหาข้อมูลทางวิชาการ  ตั้งไว้ 20,000.- บาท ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป   
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ   30,000.- บาท  
 -  ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว้  30,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือ        

คณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาฯ  การประชุมต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

2.2.3  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 480,000.- บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม                 

ตั้งไว้  300,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 

 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และ           
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้  80,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
  -  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ส าหรับกลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี    
กลุ่มเยาวชน  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ อปพร. ฯลฯ  ตั้งไว้  80,000.- บาท   
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
  -  ค่าจ้างเหมาตกแต่งประดับดอกไม้สวนเฉลิมพระเกียรติ    ตั้งไว้   20,000.-  บาท  ปรากฏในด้าน 
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
2.3  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  250,000.-   บาท 
   -  ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  80,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น 
กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 
 



 

 

       -  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เช่น  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  สบู่  ฯลฯ  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
          -   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  50,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นดิสก์  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

       -  ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ตั้งไว้ 80,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  รถจักรยานยนต์ 
รถยนต์  เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ า หรืออุปกรณ์ท่ีได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ส านักปลัด) 

       -  ประเภทวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการจัดท าการ 
ประชาสัมพันธ์ เช่น ผ้าดิบ  ไม้อัด สี  ฯลฯ  ตั้งไว้  20,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
        -    ประเภทวัสดุการเกษตร เพื่อซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการเกษตร เช่น บัวรถน้ า  จอบ  เสียบ  
รวมทั้งยาฆ่าหญ้า ฯลฯ ตั้งไว้  10,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้  386,000.- บาท 

        -  ประเภทค่ากระแสไฟฟ้าส านักงาน  ตั้งไว้  280,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬา  หอกระจายข่าว และเครื่องสูบน้ าป้องกันน้ าท่วมขัง ฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

        -  ประเภทค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ตั้งไว้      
6,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

        -   ประเภทค่าโทรศัพท์  อินเตอร์เน็ต  ค่าโทรศัพท์ของศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  2  ศูนย์  ฯลฯ  ตั้งไว้  100,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป  
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
3.งบลงทุน     ตั้งไว้     814,000.-  บาท 
3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้   814,000.-  บาท 

3.1.1  ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้  814,000.-  บาท 
 -  โครงการจัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแค็บ  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซีหรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งไว้ 814,000.- บาท  
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (*)  (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
งานบริหารงานคลัง      รวม   1,455,656.-  บาท 
1.งบบุคลากร         รวม   1,315,656.-  บาท 
1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า        ตั้งไว้  1,147,800.-  บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้  1,084,200.- บาท                              
   -  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ตั้งไว้  336,360.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง จ านวน 1 อัตรา       
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง  
(00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
         -  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ตั้งไว้  180,720.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   จ านวน 1 อัตรา   
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
       -  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  ตั้งไว้  146,640.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา ปรากฏใน         
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 

         -  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้  244,320.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา   
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
          -  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งไว้ 176,160.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  1 อัตรา   
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 

1.1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  42,000.- บาท 
-  เงินประจ าต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 1 อัตรา    

ตั้งไว้  42,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานคลัง (00113)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  21,600.- บาท  
   -  เงินค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  ตั้งไว้   

21,600.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1.2  ค่าจ้างชั่วคราว   ตั้งไว้  167,856.- บาท  แยกเป็น 

1.2.1  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตั้งไว้   167,856.-   บาท   
-   ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน   1 อัตรา          

ตั้งไว้  167,856.-   บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
2.งบด าเนินงาน         รวม   140,000.-  บาท 
2.1  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   100,000.-  บาท 
 2.1.1   ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  70,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล       
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง                    
(00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
  2.1.2  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารงานคลัง (00113)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
           2.1.3  ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตั้งไว้  20,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารงานคลัง (00113)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
2.2 ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  40,000.-   บาท 
  3.1  ประเภทค่าวัสดุแบบพิมพ์  ตั้งไว้  40,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประมาณการรายจ่ายรวม  ทั้งสิ้น 495,390.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม  495,390.-  บาท 
1.งบบุคลากร        รวม   405,390.-  บาท  
1.1  หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้  405,390.-    บาท  แยกเป็น 

1.1.1  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  146,390.- บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้  146,390.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

1.1.2  ประเภทค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  19,000.- บาท 
-  เงินค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 1 อัตรา  ตั้งไว้  19,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

1.1.3  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป    ตั้งไว้   216,000.-      บาท 
-  เงินค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า)  จ านวน 2 อัตรา   

ตั้งไว้ 216,000.- บาท ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

1.1.4  ประเภทค่าตอบแทนค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างท่ัวไป    ตั้งไว้   24,000.-      บาท 
-  เงินค่าตอบแทนค่าครองชีพชั่วคราว  ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า)   

จ านวน 2 อัตรา  ตั้งไว้  24,000.- บาท ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
2.งบด าเนินงาน      ตั้งไว้  90,000.-  บาท 
2.1  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  50,000.-บาท 
 2.1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  30,000.-  บาท 
  -  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น  รถบรรทุกน้ า ฯลฯ  ตั้งไว้  30,000.-  บาท   
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

2.1.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้   20,000.- บาท 
-  การจัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนสาธารณะภัยอื่น   ตั้งไว้  20,000.- บาท 

ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
2.2  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  40,000.-บาท 
 -  ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  ตั้งไว้  30,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื่อเพลิง  รถบรรทุกน้ าหรือ
อุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 -  ประเภทวัสดุอื่น ๆ  ตั้งไว้  10,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น 
หน้ากาก ถุงมือ กรวยจราจร ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 



 

 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประมาณการรายจ่ายรวม  ทั้งสิ้น 2,295,564.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น   

แผนงาน  การศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม   2,295,564.-  บาท 
1.งบบุคลากร         รวม     416,000.-  บาท 
1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า     รวม   274,680.-  บาท 

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 274,680.- บาท 
      -  เงินเดือนส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  ครู  คศ.1 จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 274,680.- บาท 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (*)  (ส านักปลัด) 
1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว      รวม   141,320.-  บาท 

1.2.1  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ    ตั้งไว้   117,320.-      บาท 
-  เงินค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูดูแลเด็ก) จ านวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 117,320.- บาท   

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (*)  (ส านักปลัด) 

1.2.2  ประเภทค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตั้งไว้   24,000.-      บาท 
-  เงินค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูดูแลเด็ก) จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 24,000.- บาท   

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (*)  (ส านักปลัด) 
2.งบด าเนินงาน       รวม     1,032,564.-  บาท  
2.1 ค่าตอบแทน   ตั้งไว้  5,000.-  บาท  
 2.1.1  เงินค่าตอบแทนการศึกษาบุตร ครู คศ.1  ตั้งไว้ 5,000.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
(00200)  แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (*) 
(ส านักปลัด) 
2.2  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   691,390.-บาท 

2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้   168,000.-  บาท 
-  ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป (ศูนย์เด็กเล็ก 2 ศูนย์ ๆ ละ 1 คน) จ านวน 2  คน  ตั้งไว้  168,000.- บาท      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

2.2.2   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ตั้งไว ้
523,390.- บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562  ตั้งไว้  50,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็น  
ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

 -  ค่าจ้างเหมาย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งใหม่  ตั้งไว้  40,000.-  บาท 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 



 

 

            - ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2 ศูนย์  จ านวน 38 คน  ๆละ  
20.- บาท  จ านวน  245  วัน  ตั้งไว้  186,200.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   
แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (*) 
(ส านักปลัด) 
            - ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2 ศูนย์  ตั้งไว้  139,650.-  บาท   
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
            -   สื่อการเรียนการสอนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  2  ศูนย์  จ านวน  38 คนๆ ละ 1,700.-  บาท  ตั้งไว้  64,600.-  บาท  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (*) (ส านักปลัด) 
            -   สื่อการเรียนการสอนเป็นค่าหนังสือ  คนละ  200.- บาท/ปี  ,  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
คนละ  200.-  บาท/ปี , ค่าเครื่องแบบนักเรียน  คนละ  300.-  บาท/ปี  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ  
430.-  บาท/ปี  รวมเป็นเงินคนละ  1,130.-  บาท/ปี  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  2  ศูนย์ จ านวน  38  คน   
ตั้งไว้  42,940.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (*)  (ส านักปลัด) 

2.3  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  336,174.-   บาท 
2.3.1  ประเภทวัสดุอื่นอาหารเสริมนม ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ จ านวน 38 คน ๆ ละ  

7.37  บาท  จ านวน  260 วัน  ตั้งไว้  72,816.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(*)  
(ส านักปลัด) 

2.3.2  อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียน 2 โรงเรียน จ านวน 127 คน ๆ ละ 7.37 บาท  จ านวน  260 วัน   
ตั้งไว้  243,358.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(*)  (ส านักปลัด) 

2.3.3 ประเภทวัสดุการศึกษา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ที่นอน  
แป้ง ยาสีฟัน ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ส านักปลัด) 
3.งบเงินอุดหนุน    ตั้งไว้  844,000.-  บาท 
3.1  หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  844,000.- บาท    

  3.1.1 อุดหนุนโรงเรียนวัดจงกลณี  ตั้งไว้  168,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา        
เยาวชน  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

   3.1.2 อุดหนุนโรงเรียนวัดสฏางค์  ตั้งไว้  168,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของ 
เยาวชน  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

   3.1.3 อุดหนุนโรงเรียนวัดสฎางค์  ตั้งไว้  288,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ   
นักเรียน จ านวน  72 คน ๆ ละ  20.-  บาท/วัน  จ านวน  200  วัน  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (*) 
(ส านักปลัด) 

    3.1.4 อุดหนุนโรงเรียนวัดจงกลณี  ตั้งไว้  220,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ  
นักเรียนจ านวน  55 คน ๆ  ละ  20.-  บาท/วัน  จ านวน  200  วัน  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  
แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (*) 
(ส านักปลัด) 



 

 

4.งบลงทุน     ตั้งไว้     3,000.-  บาท 
4.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้   3,000.-  บาท 
 4.1.1  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  3,000.-  บาท 
  -  โครงการติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐานพร้อมอินเตอร์เน็ตของ ศพด. ในสังกัดองค์การบริหารส่วน  
ต าบลท่าเจ้าสนุก   ตั้งไว้  3,000.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  
(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (*) 
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประมาณการรายจ่ายรวม  ทั้งสิ้น 293,000.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงาน  สาธารณสุข 
งานบริการเสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน    รวม    293,000.-  บาท 
1.งบด าเนินงาน        รวม    293,000.-  บาท  
1.1  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   233,000.-บาท 

1.1.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้   30,000.-  บาท 
-  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องพ่นสารเคมี  ฯลฯ  ตั้งไว้  30,000.-  บาท 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

1.1.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ตั้งไว ้
203,000.-.- บาท 
  -  ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ   ตั้งไว้ 20,000.- บาท  ปรากฏในด้าน 
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านักปลัด) 
  -  ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ตั้งไว้ 180,000.- บาท   
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (*)  (ส านักปลัด) 
  -  ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตั้งไว้ 3,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (*)  
(ส านักปลัด) 
1.2  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้   60,000.-บาท 

1.2.1  ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ตั้งไว้  50,000.- บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท  น้ ายาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งไว้  20,000.- บาท  ปรากฏใน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
(00223)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตั้งไว้  30,000.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (*)  
(ส านักปลัด) 
 1.2.2  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิง    ตั้งไว้  10,000.-  บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  เช่น  น้ ามันเครื่องพ่นยุง  น้ ามันส าหรับพ่นยาฆ่าแมลง ฯลฯ  
ตั้งไว้  10,000.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 
 
 

 



 

 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประมาณการรายจ่ายรวม  ทั้งสิ้น  75,000.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    รวม   75,000.-  บาท 
1.งบด าเนินงาน       รวม   60,000.-  บาท  
1.1  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  60,000.-บาท 

1.1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 60,000.- บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพ  การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ  

ผู้ด้อยโอกาส (อภส) ผู้มีรายได้น้อย  คนชรา  และคนพิการ  ตั้งไว้  60,000.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
2.งบเงินอุดหนุน       รวม    15,000.-  บาท  
2.1หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  15,000.- บาท    

 2.1.1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอท่าเรือ  ตั้งไว้  15,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม       
ของก่ิงกาชาดอ าเภอท่าเรือ  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประมาณการรายจ่ายรวม  ทั้งสิ้น 4,069,768.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม   712,368.-  บาท 
1.งบบุคลากร       รวม   402,368.-  บาท  

1.1  หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้   402,368.-    บาท  แยกเป็น 
1.1.1  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 157,368 .- บาท 

-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)  
จ านวน  1 อัตรา  ตั้งไว้  157,368.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ส านักปลัด) 

1.1.2   ประเภทค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  5,000.- บาท 
-  เงินค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

(รถบรรทุกขยะ) จ านวน 1 อัตรา  ตั้งไว้  5,000.- บาท  ปรากฏ ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

1.1.3  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป    ตั้งไว้   216,000.-      บาท 
-  เงินค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานประจ ารถขยะ)  จ านวน 2 อัตรา   

ตั้งไว้  216,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

1.1.4  ประเภทค่าตอบแทนค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างท่ัวไป    ตั้งไว้   24,000.-      บาท 
-  เงินค่าตอบแทนค่าครองชีพชั่วคราว  ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป  ทั่วไป  (พนักงานประจ ารถขยะ)  

จ านวน 2 อัตรา  ตั้งไว้  24,000.- บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
2.งบด าเนินงาน       รวม   310,000.-  บาท  
2.1  หมวดค่าใช้สอย      รวม   240,000.- บาท 

2.1.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้   220,000.-  บาท 
 -   ค่าบ ารุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  ตั้งไว้  40,000.- บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 

(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 -   ค่าธรรมเนียมน าขยะไปทิ้งบ่อก าจัดขยะ  ตั้งไว้  180,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  

(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ส านักปลัด) 
2.1.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 20,000.- บาท 

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพื่อลดปริมาณขยะ ตั้งไว้ 20,000.- บาท   ปรากฏในด้านบริการ 
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ( 00244)    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
2.2  หมวดค่าวัสดุ      รวม   70,000.-  บาท 

2.2.1  ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  ตั้งไว้  70,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ 
น้ ามันหล่อลื่นส าหรับรถบรรทุกขยะ  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ( 00244)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 
 



 

 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม   1,415,400.-  บาท 
 

1.งบบุคลากร       รวม    1,255,400,.-  บาท  
1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งรวมไว้  1,075,560.- บาท   

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  1,009,560.- บาท                           
                 -  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ตั้งไว้  288,120.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา จ านวน 1 อัตรา  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
(กองช่าง) 
                   -  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นายช่างโยธา ตั้งไว้  456,960.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นายช่างโยธา จ านวน 2 อัตรา ปรากฏในด้านบริการ ชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

-  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ตั้งไว้  264,480.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
เงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(กองช่าง)    

1.1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  42,000.- บาท 
-  เงินประจ าต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน 1 อัตรา    

ตั้งไว้  42,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

1.1.3  ประเภทเงินค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานส่วนต าบล  24,000.- บาท 
     -  เงินค่าครองชีพชั่วคราว ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นายช่างโยธา 

ตั้งไว้ 24,000.- บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
1.2   หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้  179,840.- บาท 

1.2.1  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  179,840.- บาท 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้  

179,840.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 

2.งบด าเนินงาน       รวม   160,000.-  บาท  
2.1 ค่าตอบแทน     ตั้งไว้   80,000.- บาท 
 2.1.1   ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  65,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล       
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

2.1.2   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  15,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือ 
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.2  ค่าใช้สอย    ตั้งไว้   80,000.- บาท 

2.2.1  ประเภทรายจ่ายได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว้  80,000.- บาท 
       -  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ  ถนน  ศาลา  ฯลฯ  ตั้งไว้ 
60,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
   -  ค่าจ้างเหมาจัดท าแนวเขตท่ีดิน  ตั้งไว้  20,000.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
งานไฟฟ้าถนน       รวม      1,942,000.-  บาท 
1.งบบุคลากร       รวม        120,000.-  บาท  
1.1   หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้  120,000.- บาท 

1.1.1  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป  ตั้งไว้  108,000.- บาท 
-  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)  จ านวน 1 อัตรา 

ตั้งไว้  108,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  
งานไฟฟ้าถนน (00242)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

1.1.2   ประเภทค่าครองชีพพนักงานจ้างท่ัวไป  ตั้งไว้  12,000.- บาท 
        - เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ช่างไฟฟ้า) จ านวน  
1 อัตรา  ตั้งไว้  12,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานไฟฟ้าถนน (00242)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
2.งบด าเนินงาน       รวม      120,000.-  บาท  
2.1 ค่าวัสดุ ตั้งไว้  120,000.- บาท 

2.1.1 ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  60,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ส าหรับ 
การซ่อมถนน , สะพาน , ศาลา  ฯลฯ  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

2.1.2  ประเภทวัสดุไฟฟ้า  วิทยุ  ตั้งไว้  60,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  เช่น โคมไฟฟ้า  
หลอดไฟ  ฯลฯ  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน 
(00242)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
3.งบลงทุน     ตั้งไว้     1,702,000.-  บาท  
3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้   1,702,000.-  บาท 
 3.1.1  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  1,702,000.-  บาท  
  -  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง High  Mast สูง 12.00 ม.  ภายในต าบลท่าเจ้าสนุก  
ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตั้งไว้  88,000.-  บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (*)    (กองช่าง) 
  -  โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.  ชั้น 3 Ø  0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. (ฝา คสล.) หมู่ที่  2 , 4 
ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตั้งไว้  478,500.-  บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (*)    (กองช่าง) 
  -  โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.  ชั้น 3 Ø  1.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. (ฝา คสล.) และงานดินถม 
หมู่ที่  5  (หน้า รพ.สต.ท่าเจ้าสนุก)  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตั้งไว้  407,000.-  บาท  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (*)    (กองช่าง) 
  -  โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.  ชั้น 3 Ø  0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. (ฝา คสล.)   หมู่ที่  1 
หมู่บ้านขวัญนภา  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตั้งไว้  275,000.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชน 
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (*)    
(กองช่าง) 
  -  โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.  ชั้น 3 Ø  1.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. (ฝา คสล.)   หมู่ที่  7 
ข้างวัดมะขามโพลง  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตั้งไว้  453,500.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชน 
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (*)    
(กองช่าง) 
 
 
 



 

 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประมาณการรายจ่ายรวม  ทั้งสิ้น 769,700.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน     รวม      769,700.-  บาท 
1.งบด าเนินงาน       รวม      160,000.-  บาท  
1.1   ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  160,000.-บาท 

1.1.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้   70,000.-  บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 

ตั้งไว้  70,000.- บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)   
งานส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน (00252)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

1.1.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ตั้งไว้ 
90,000.- บาท 

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ เช่น ประชุมประชาคม  อบต.เคลื่อนที่  ตั้งไว้  30,000.- บาท 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

-  ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ตามค าสั่งของผู้อ านวยการศูนย์ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ตั้งไว้  20,000.- บาท   ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

 -  ค่าจัดอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด ตั้งไว้  20,000.- บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
เยาวชน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของ  อปพร.  ตั้งไว้  20,000  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ 
สังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
(00252)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
2.งบเงินอุดหนุน       รวม   110,000.-  บาท  
2.1  หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  110,000.- บาท    

2.1.1  อุดหนุนกลุ่มประชาคม  เพ่ือจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ตั้งไว้  40,000.- บาท  ปรากฏใน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

2.1.2  อุดหนุนต ารวจชุมชนต าบลท่าเจ้าสนุก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจพ้ืนที่ต าบลท่าเจ้าสนุก     
ตั้งไว้  30,000  บาท   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 2.1.3  อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลท่าเจ้าสนุก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรี  ตั้งไว้   
20,000  บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)   
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 2.1.4  อุดหนุนกลุ่มอาชีพ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพ 
ตั้งไว้  20,000  บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)   
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 



 

 

3.งบลงทุน     ตั้งไว้     499.700-  บาท  
3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้   499,700.-  บาท 
 3.1.1  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  499,700.-  บาท  
  -  โครงการขยายติดตั้งระบบเสียงไร้สาย  ภายในต าบลท่าเจ้าสนุก  ตามแบบแปลนของกองช่าง   
อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตั้งไว้  499,700.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (*)   (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประมาณการรายจ่ายรวม  ทั้งสิ้น 300,000.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     รวม   250,000.-  บาท 
1.งบด าเนินงาน       รวม   210,000.-  บาท  

1.1 ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  210,000.-บาท 
 1.1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ   50,000.- บาท  
 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ  วันส าคัญทางศาสนา  

และวันส าคัญต่าง ๆ เช่น การจัดงานปีใหม่ พิธีการต่าง ๆ  ฯลฯ   ตั้งไว้  50,000.- บาท  ปรากฏในด้าน 
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

1.1.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 160,000.- บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันกตัญญู ของต าบลท่าเจ้าสนุก ประจ าปี 25 62     

ตั้งไว้  120,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายเทียนจ าน าพรรษา  ตั้งไว้  40,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงาน  
ถวายเทียนจ าน าพรรษา เช่น อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  แก่วัดในพื้นที่ต าบลท่าเจ้าสนุก ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
2.งบเงินอุดหนุน       รวม   40,000.-  บาท  

2.1 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า 
อยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจ าปี 2562  ตั้งไว้ 40,000.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานกีฬาและนันทนาการ      รวม   50,000.-  บาท 
1.งบด าเนินงาน       รวม     30,000.-  บาท  

1.1 ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  30,000.-บาท 
1.1.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 30,000.- บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายในการ จัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งไว้  30,000.- บาท 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม ( 00200)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
2.งบเงินอุดหนุน       รวม   20,000.-  บาท  

2.1 อุดหนุนกลุ่มกีฬาต าบลท่าเจ้าสนุก  ตั้งไว้  20,000.- บาท  เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ         
แข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ส านักปลัด) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประมาณการรายจ่ายรวม  ทั้งสิ้น 1,248,000.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงาน  การเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร      รวม    1,248,000.-  บาท 
1.งบบุคลากร         รวม      264,000.-  บาท 
1.1  หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้   264,000.-    บาท  แยกเป็น 

1.1.1  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป    ตั้งไว้   216,000.-      บาท 
-  เงินค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน 2 อัตรา    ตั้งไว ้ 216,000.- บาท  

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

1.1.2  ประเภทค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างท่ัวไป   ตั้งไว้   48,000.-      บาท 
-  เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน 2 อัตรา  ตั้งไว ้ 48,000.-  บาท   

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
2.งบด าเนินงาน       รวม     984,000.-  บาท 
2.1 ค่าใช้สอย    ตั้งไว้  154,000.-  บาท  

  2.1.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้   134,000.-  บาท 
-  ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป (ดูแลเครื่องสูบน้ า) จ านวน 1  คน  ตั้งไว้  84,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 

ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป   ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริม
การเกษตร (00321)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
      -  ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและบ ารุงรักษาบริเวณบึงสวนพริก ฯลฯ  ตั้งไว้  10,000.-  บาท   ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ                 
(00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ส านักปลัด) 
      -  ค่าจ้างเหมาในการด าเนินการปรับปรุงบ ารุงรักษาแหล่งน้ า/คลองส่งน้ า  ท่อส่งน้ า  เครื่องสูบน้ า  
เพ่ือการเกษตร   ตั้งไว้   40,000.-  บาท    ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)   แผนงานการเกษตร (00320)  
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 

   2.1.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  
ตั้งไว้ 20,000.- บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว  ตั้งไว้  20,000.- บาท  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการเกษตร  (00320)  
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
2.2  หมวดค่าวัสดุ     รวม   10,000.-  บาท 

   2.2.1  ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือใช้ในการสูบน้ าของเครื่องสูบน้ า 
พลังงานดีเซล  ในการสูบน้ าเข้าคลองส่งน้ าบึงสวนพริกใช้ในการเกษตร  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  
แผนงานการเกษตร  (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
2.3  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รวม   820,000.- บาท  

        -  ประเภทค่ากระแสไฟฟ้าเพ่ือสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า  2  แห่ง   โดยสมทบกับเกษตรกร 
ตั้งไว้  820,000.- บาท  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการเกษตร  (00320) งานส่งเสริมการเกษตร 
(00321)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (*) (ส านักปลัด) 
 



 

 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประมาณการรายจ่ายรวม  ทั้งสิ้น 2,040,880.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงาน  การพาณิชย์ 
งานกิจการประปา      รวม    2,040,880.-  บาท 
1.งบบุคลากร       รวม      401,280.-  บาท  
1.1   หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้  401,280.- บาท 

1.1.1  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  137,280.- บาท 
-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา  จ านวน 1 อัตรา  

ตั้งไว้  137,280.- บาท  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา 
(00332)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)  

1.1.2  ประเภทค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  24,000.- บาท 
  -  ค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา 
ตั้งไว้ 24,000.- บาท  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

1.1.3  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป  ตั้งไว้  216,000.- บาท 
       -  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา จ านวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 

108,000.- บาท  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

-  เงินค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  (งานประปา) จ านวน 1 อัตรา 
ตั้งไว ้ 108,000.-  บาท  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

1.1.4  ประเภทค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างท่ัวไป  ตั้งไว้  24,000.- บาท 
       -  เงินค่าครองชีพชั่วคราว  ต าแหน่ง  พนักงานผลิตน้ าประปา  จ านวน  1  อัตรา    ตั้งไว้ 

12,000.- บาท  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

       -  เงินค่าครองชีพชั่วคราว  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (งานประปา)  จ านวน  1  อัตรา    ตั้งไว้ 
12,000.- บาท  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
2.งบด าเนินงาน       ตั้งไว้     1, 639,600.-  บาท 
2.1  ค่าใช้สอย    ตั้งไว้   739,600.- บาท 

2.1.1 ประเภทรายจ่ายได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว้  739,600.- บาท 
     -  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบประปา เช่น เครื่องสูบน้ า ท่อน้ า จ้างเหมาในการขุดท่อ ฯลฯ  
ตั้งไว้  30,000.- บาท  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
       -   ค่าจ้างเหมาพนักงานผลิตน้ าประปา จ านวน 2 อัตรา  ตั้งไว้  230,400.- บาท  ปรากฏใน 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง) 
 
 



 

 

 
-  ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่าประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 280,000.- บาท  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ     

(00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (กองช่าง) 
       -  ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป  (งานประปา)  จ านวน  1  อัตรา ตั้งไว้ 84,000.- บาท   
ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา  (00332)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
       -  ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป  (ซ่อมแซมประปา)  จ านวน  1  อัตรา ตั้งไว้ 115,200.- บาท   
ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา  (00332)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
2.2  ค่าวัสดุ ตั้งไว้  400,000.- บาท 

2.2.1  ประเภทวัสดุที่ใช้ในกิจการประปา  เช่น ท่อ ข้อต่อ ข้องอ ฯลฯ  ตั้งไว้  100,000.- บาท  ปรากฏ 
ในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา   (00332)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(กองช่าง) 

2.2.2  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม  คลอลีน  ตั้งไว้  300,000.- บาท  
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

2.3  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  500,000.- บาท 
 2.3.1  ค่ากระแสไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน  ตั้งไว้  500,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานกิจการประปา (00332) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายจ่ายงบกลาง 
 
รายจ่ายงบกลาง   ตั้งไว้             7,624,175.- บาท 

1.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้                375,641.- บาท    แยกเป็น 

1.1  เงินสมทบ กบท. ตั้งไว้  174,878.- บาท 
1.2  เงินสมทบประกันสังคม ตั้งไว้  100,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันสังคมของพนักงานจ้าง                                    
      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
1.3  เงินสมทบประกันสังคม ตั้งไว้  6,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันสังคมของพนักงานจ้าง                                    
      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
1.4  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าเจ้าสนุก ตั้งไว้  80,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.  รายจ่ายกรณีฉุกเฉิน   ตั้งไว้  267,297.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3.  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ตั้งไว้ รวม     6,996,000.-    บาท  แยกเป็น        

3.1  ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 1 ราย ๆ ละ 500.- บาท จ านวน 12 เดือน  ตั้งไว้  6,000.- บาท    
 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)    
 งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ (00232)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  1  ราย 

3.2  ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  5,607,600.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   
      แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ (00232)   
      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
3.3  ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน 1,382,400.-  บาท  ปรากฏในด้านบริการ 
      ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)  งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์  
      (00232)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ประมาณราคาก่อสร้าง 
 
 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

อ าเภอท่าเรือ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 

 
   

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารตรวจสอบ 
 
 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 

 
   

 
 


