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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโคกทราย
อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 35,983,209.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 23,527,993.41 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ 2,325,923.00 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 236,480.00 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 67,491.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 332,441.79 บำท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 62,915,003.45 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร 441,465.25 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 6 โครงกำร                              
  รวม 395,932.96 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 16,453,918.07 บำท

1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย  จ ำนวน 6 โครงกำร             

    รวม 72,510.22 บำท

1.1.2 เงินสะสม               จ ำนวน 98,799,447.79 บำท

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร       จ ำนวน  63,471,128.86 บำท

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

           บัดน้ี ถึงเวลำท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำยอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี 
ผู้บริหำรท้องถ่ินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึง
สถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 6 สิงหำคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
สถำนะกำรเงิน ดังน้ี

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย
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2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 20,293,726.00 บำท

2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน 3,131,470.00 บำท

2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 2,995,446.49 บำท

งบลงทุน จ ำนวน 1,671,700.00 บำท

งบด ำเนินงำน จ ำนวน 10,917,504.14 บำท

งบบุคลำกร จ ำนวน 17,371,896.70 บำท

2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 50,511,820.83 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง จ ำนวน 17,555,273.50 บำท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 19,585,026.00 บำท
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รายรับจริง
ปี  2563

441,465.25

67,491.00

332,441.79

2,325,923.00

236,480.00

3,403,801.04

23,527,993.41

23,527,993.41

35,983,209.00

35,983,209.00

62,915,003.45รวม 63,000,000.00 63,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 34,200,000.00 35,200,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

34,200,000.00 35,200,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

25,910,700.00 24,355,700.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 25,910,700.00 24,355,700.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,000.00 308,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,889,300.00 3,444,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 306,000.00 306,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

2,000,000.00 2,300,000.00

หมวดภาษีอากร 443,000.00 441,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

87,300.00 89,300.00

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2564
ประมาณการ

ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง

1. รายรับ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

งบกลาง 17,555,273.50 19,734,210.00 20,230,190.00

งบบุคลากร 17,371,896.70 23,006,640.00 22,358,880.00

งบด าเนินงาน 10,917,504.14 12,616,400.00 13,269,330.00

งบลงทุน 1,671,700.00 3,930,750.00 3,092,200.00

งบเงินอุดหนุน 2,995,446.49 3,712,000.00 4,049,400.00

50,511,820.83 63,000,000.00 63,000,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย
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อ ำเภอป่ำบอน  จงัหวดัพทัลุง

ส่วนที ่2

ขอ้บญัญตัิ

เร ือ่ง

ของ

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลโคกทรำย

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย
อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง

ด้าน รวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,726,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 14,480,590

แผนงานสาธารณสุข 659,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน 157,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 283,000

แผนงานงบกลาง 20,230,190
งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 63,000,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,093,500

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
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20,230,190

20,230,190

3,176,400

0

3,176,400

1,469,000

349,000

1,035,000

85,000

0

0

0

130,000

30,000

90,000

10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง
แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 20,230,190

    งบกลาง 20,230,190

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ

งบบุคลากร 9,208,820 12,385,220

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,376,420 2,376,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,832,400 10,008,800

งบด าเนินงาน 3,852,500 5,321,500

    ค่าตอบแทน 541,000 890,000

    ค่าใช้สอย 656,500 1,691,500

    ค่าวัสดุ 250,000 335,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,405,000 2,405,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวมงบ

งบด าเนินงาน 130,000

    ค่าตอบแทน 30,000

    ค่าใช้สอย 90,000

    ค่าวัสดุ 10,000
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3,757,500

3,757,500

5,400,830

30,000

3,079,830

2,291,000

3,452,400

3,452,400

399,000

324,000

65,000

10,000

260,000

260,000

70,000

70,000

แผนงานการศึกษา

งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวมงบ

งบบุคลากร 1,646,860 5,404,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,646,860 5,404,360

งบด าเนินงาน 223,000 5,623,830

    ค่าตอบแทน 148,000 178,000

    ค่าใช้สอย 25,000 3,104,830

    ค่าวัสดุ 50,000 2,341,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,452,400

    เงินอุดหนุน 0 3,452,400

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมงบ

งบด าเนินงาน 399,000

    ค่าตอบแทน 324,000

    ค่าใช้สอย 65,000

    ค่าวัสดุ 10,000

งบเงินอุดหนุน 260,000

    เงินอุดหนุน 260,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวมงบ

งบด าเนินงาน 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000
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157,000

157,000

40,000

40,000

130,000

130,000

63,000

63,000

0

30,000

30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานไฟฟ้าและประปา รวมงบ

งบเงินอุดหนุน 157,000

    เงินอุดหนุน 157,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน

รวมงบ

งบด าเนินงาน 40,000

    ค่าใช้สอย 40,000

งบเงินอุดหนุน 130,000

    เงินอุดหนุน 130,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

รวมงบ

งบด าเนินงาน 190,000 253,000

    ค่าใช้สอย 90,000 153,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000
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0

0

0

0

0

0

2,517,200

0

2,517,200

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้าง รวมงบ

งบบุคลากร 4,569,300 4,569,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,569,300 4,569,300

งบด าเนินงาน 1,432,000 1,432,000

    ค่าตอบแทน 112,000 112,000

    ค่าใช้สอย 810,000 810,000

    ค่าวัสดุ 510,000 510,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 2,517,200

งบลงทุน 575,000 3,092,200

    ค่าครุภัณฑ์ 575,000 575,000
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ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย และโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอป่าบอน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 63,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 63,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,726,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 130,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 14,480,590

แผนงานสาธารณสุข 659,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน 157,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 283,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,093,500

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 20,230,190

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 63,000,000
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ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................................

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

      (นายขจรพงศ์  มีข า)

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

อนุมัติ

ต าแหน่ง นายอ าเภอป่าบอน

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

(นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล)



 

ปี 2563 ปี 2564

365.00 1,000.00 0.00 %

17,943.22 3,000.00 0.00 %

4,478.78 20,000.00 -10.00 %

35,397.00 35,000.00 0.00 %

383,281.25 384,000.00 0.00 %

441,465.25 443,000.00

210.00 1,000.00 0.00 %

2,661.00 6,000.00 0.00 %

1,510.00 1,500.00 0.00 %

3,750.00 8,000.00 0.00 %

32,500.00 41,500.00 0.00 %

10,100.00 10,000.00 10.00 %

8,300.00 11,000.00 0.00 %

840.00 1,300.00 0.00 %

6,900.00 6,000.00 16.67 %

700.00 1,000.00 0.00 %

20.00 0.00 0.00 %

67,491.00 87,300.00

     คา่ใบอนุญาตอืน่ ๆ 0.00 0.00

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต 68,349.00 89,300.00

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกจิการทีเ่ป็น 3,500.00 7,000.00

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 900.00 1,000.00

     คา่ปรับการผดิสญัญา 10,500.00 11,000.00

     คา่ปรับอืน่ ๆ 440.00 1,300.00

     คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ 30,600.00 41,500.00

     คา่ปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 7,500.00 11,000.00

     คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณชิย์ 1,380.00 1,500.00

     คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการน ้ามนั 7,650.00 8,000.00

     คา่ธรรมเนยีมปิด โปรย ตดิตัง้แผน่ประกาศหรอืแผน่ 380.00 1,000.00

     คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 5,499.00 6,000.00

รวมหมวดภาษอีากร 710,834.42 441,000.00

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต

     ภาษีป้าย 33,394.00 35,000.00

     อากรรังนกอแีอน่ 383,557.01 384,000.00

     ภาษีบ ารงุทอ้งที่ 102,477.41 3,000.00

     ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 0.00 18,000.00

หมวดภาษอีากร
     ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ 191,406.00 1,000.00

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2565

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกทราย
อ าเภอป่าบอน  จังหวดัพัทลงุ
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332,441.79 306,000.00 0.00 %

332,441.79 306,000.00

2,325,923.00 2,000,000.00 15.00 %

2,325,923.00 2,000,000.00

233,900.00 45,000.00 566.67 %

2,580.00 8,000.00 0.00 %

236,480.00 53,000.00

560,768.15 600,000.00 0.00 %

9,902,936.80 10,700,000.00 -5.19 %

3,897,221.86 4,000,000.00 0.00 %

62,815.78 120,000.00 0.00 %

7,843,945.88 9,038,200.00 -11.06 %

16,000.00 20,000.00 0.00 %

68,755.40 80,000.00 0.00 %

69,674.84 70,000.00 0.00 %

1,097,218.00 1,274,500.00 -0.16 %

7,580.00 7,000.00 14.29 %

1,076.70 1,000.00 100.00 %

23,527,993.41 25,910,700.00รวมหมวดภาษจีดัสรร 25,678,764.38 24,355,700.00

     คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชน้ ้าบาดาล 6,230.00 8,000.00

     ภาษีจัดสรรอืน่ ๆ 960.30 2,000.00

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 79,488.99 70,000.00

     คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตาม 1,241,326.00 1,272,500.00

     คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนยีมตามกฎหมายวา่ดว้ย 0.00 20,000.00

     คา่ภาคหลวงแร่ 73,389.52 80,000.00

     ภาษีธรุกจิเฉพาะ 115,755.35 120,000.00

     ภาษีสรรพสามติ 9,018,868.56 8,038,200.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,659,244.17 10,145,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 3,918,221.59 4,000,000.00

หมวดภาษจีดัสรร
     ภาษีรถยนต์ 565,279.90 600,000.00

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ ๆ 5,590.00 8,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 83,090.00 308,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     คา่ขายเอกสารการจัดซือ้จัดจา้ง 77,500.00 300,000.00

     รายไดจ้ากประปา 1,865,061.00 2,300,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกจิการ

พาณิชย์
1,865,061.00 2,300,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 305,006.62 306,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกจิการ

พาณิชย์

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ
     ดอกเบีย้ 305,006.62 306,000.00
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35,983,209.00 34,200,000.00 2.92 %

35,983,209.00 34,200,000.00

62,915,003.45 63,000,000.00รวมทกุหมวด 62,740,777.42 63,000,000.00

     เงนิอดุหนุนท่ัวไป 34,029,672.00 35,200,000.00

รวมหมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป 34,029,672.00 35,200,000.00

หมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย

อ ำเภอป่ำบอน  จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 63,000,000   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 441,000 บาท

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 1,000 บำท

ประมำณกำรรำยได้จำกลูกหน้ีคงค้ำงของปีงบประมำณท่ีแล้ว

ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 3,000 บำท

ประมำณกำรรำยได้จำกลูกหน้ีคงค้ำงของปีงบประมำณท่ีแล้ว

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 18,000 บำท

ประมำณกำรไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้ำงก ำหนด และจำกลูกหน้ีคงค้ำงของงบประมำณท่ีแล้ว

ภำษีป้ำย 35,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำดว่ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำยจะด ำเนินกำรจัดเก็บ
ภำษีท่ีค้ำงช ำระได้

อำกรรังนกอีแอ่น 384,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดย
คำดกำรณ์ว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำยจะได้รับ
กำรจัดสรรมำกข้ึน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 89,300 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว 
เพ่ือกำรโฆษณำ

1,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำด
ว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำยจะด ำเนินกำรจัดเก็บ
ได้มำกข้ึน

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 6,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำยจะด ำเนินกำรจัดเก็บให้
มำกข้ึน

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 1,500 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำดว่ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำยจะจัดเก็บได้

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 8,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำด
ว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำยจะจัดเก็บได้มำกข้ึน

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 41,500 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำด
ว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำยจะจัดเก็บได้มำกข้ึน

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 11,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำด
ว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำยจะได้รับกำรจัดสรร
ท่ีมำกข้ึน

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 11,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดย
พิจำรณำจำกกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่ำปรับอ่ืน ๆ 1,300 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำด
ว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำยจะจัดเก็บได้มำกข้ึน

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพ

7,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยดู
จำกสถิติกำรขออนุญำตประกอบกิจกำร

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 1,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำด
ว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำยจะด ำเนินกำรจัดเก็บ
ได้มำกข้ึน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 306,000 บาท

ดอกเบ้ีย 306,000 บำท

ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยดู
จำกยอดเงินฝำกในบัญชีธนำคำร

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 2,300,000 บาท

รำยได้จำกประปำ 2,300,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยดูจำก
สถิติรำยรับท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 308,000 บาท

ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 300,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดย
คำดกำรณ์จำกกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 8,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำด
ว่ำจะจัดเก็บได้มำกข้ึน

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 24,355,700 บาท

ภำษีรถยนต์ 600,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำด
ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรท่ีมำกข้ึน

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 10,145,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำดว่ำ
จะได้รับกำรจัดสรรท่ีมำกข้ึน

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 4,000,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำด
ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรท่ีมำกข้ึน

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 120,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำด
ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรท่ีมำกข้ึน

ภำษีสรรพสำมิต 8,038,200 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำด
ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรท่ีมำกข้ึน

ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ 20,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ โดยคำด
ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรท่ีมำกข้ึน
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่ำภำคหลวงแร่ 80,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำโดยคำด
ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรท่ีมำกข้ึน

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 70,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำโดยคำด
ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรท่ีมำกข้ึน

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวล
กฎหมำยท่ีดิน

1,272,500 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำโดยคำด
ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรท่ีมำกข้ึน

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 8,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำโดยคำด
ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรท่ีมำกข้ึน

ภำษีจัดสรรอ่ืน ๆ 2,000 บำท

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำโดยคำด
ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรท่ีมำกข้ึน

ประมำณกำรไว้เท่ำกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำโดยดูจำก
รำยรับจริงท่ีผ่ำนมำ

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 35,200,000 บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป 35,200,000 บำท



ปี 2563 ปี 2564

289,472 390,000 -2.56 %

14,100 15,000 0 %

13,077,800 14,905,200 0.43 %

2,631,200 3,230,800 1.03 %

90,000 102,000 0 %

963,701.5 769,165 -20.86 %

0 0 100 %

0 100,000 0 %

200,000 234,045 0.68 %

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 317,962 380,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,613 15,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 12,680,800 14,968,800

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 2,508,800 3,264,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 87,000 102,000

เงินส ำรองจ่ำย 413,802 608,748

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
(ก.บ.ท.)

0 556,000

เงินสมทบเข้ำกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 0 100,000

เงินสมทบเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบล 200,000 235,642
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

289,000 576,000 -100 %

17,555,273.5 20,322,210

17,555,273.5 20,322,210

17,555,273.5 20,322,210

17,555,273.5 20,322,210

0 311,080 -100 %

0 0 100 %

0 22,800 50 %

0 45,600 -25 %

0 90,720 0 %

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 254,965 0

รวมงบกลาง 16,475,942 20,230,190

รวมงบกลาง 16,475,942 20,230,190

รวมงบกลาง 16,475,942 20,230,190

รวมแผนงานงบกลาง 16,475,942 20,230,190

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0

ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
0 467,100

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 0 34,200

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 0 34,200
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

0 90,720
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2,067,720 2,324,965 -24.72 %

2,067,720 2,795,165

2,489,418.38 3,345,518 0.16 %

170,514.67 173,295 -3.63 %

84,000 126,000 0 %

176,520 186,960 10.88 %

2,566,920 2,748,000 3.75 %

154,500 140,940 -7.62 %

5,641,873.05 6,720,713

7,709,593.05 9,515,878

72,200 50,000 600 %

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/

เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2,052,464.52 1,750,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,464.52 2,376,420

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,357,863.67 3,350,800

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 133,347.85 167,000

เงินประจ ำต ำแหน่ง 84,000 126,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 166,740 207,300

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,332,050 2,851,100

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 148,581.5 130,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,222,583.02 6,832,400

รวมงบบุคลากร 7,275,047.54 9,208,820

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

57,400 350,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 109,000 -90.83 %

146,500 150,000 4 %

0 0 100 %

233,794 329,000

0 0 100 %

0 0 100 %

17,275.6 15,000 0 %

19,529 30,000 0 %

30,851.28 50,000 0 %

0 0 100 %

0 27,800 -64.03 %

0 0 100 %

4,565 10,000 0 %

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 10,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 126,800 156,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ

0 25,000

รวมค่าตอบแทน 200,660 541,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำก ำจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล 0 1,500

ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 0 10,000

ค่ำจ้ำงถ่ำย เข้ำเล่ม เอกสำร 11,825 15,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 53,682.6 30,000

ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 0 50,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 0 5,000

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 2,324.49 10,000

ค่ำเบ้ียประกัน 0 5,000

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 5,970 10,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

4,998 5,000 -100 %

0 500,000 -100 %

366,876.6 55,000 -45.45 %

2,000 5,000 -100 %

47,000 70,000 -57.14 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

51,480.4 179,000 -44.13 %

544,575.88 946,800

54,319.5 70,000 0 %

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงำนรัฐพิธี 0 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง 6,000 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 64,785.4 30,000

ค่ำพวงมำลัย กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ 2,800 0

ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 40,900 30,000

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน 0 300,000

โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี 0 10,000

โครงกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำ
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

0 50,000

โครงกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำ

บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
174,550 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 99,940.26 100,000

รวมค่าใช้สอย 462,777.75 656,500

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 52,628 70,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 5,000 0 %

28,665 30,000 0 %

0 5,000 0 %

3,745 50,000 -60 %

81,805.37 100,000 -30 %

4,640 0 0 %

1,190 5,000 0 %

0 5,000 0 %

39,300 60,000 -33.33 %

213,664.87 330,000

2,046,317.5 2,000,000 12.5 %

3,040.94 8,000 -37.5 %

20,182.8 71,000 -43.66 %

105,197.2 110,000 0 %

2,174,738.44 2,189,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 17,575 5,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 21,100 30,000

วัสดุก่อสร้ำง 550 5,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 95,871.03 70,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 17,850 0

วัสดุกำรเกษตร 7,000 5,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,280 40,000

รวมค่าวัสดุ 251,854.03 250,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 1,994,099.65 2,250,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 3,876.54 5,000

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 7,241 40,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 105,197.2 110,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,110,414.39 2,405,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

3,166,773.19 3,794,800

0 0 0 %

0 0 0 %

149,000 0 0 %

11,000 0 0 %

10,000 0 0 %

1,980 0 0 %

49,920 0 0 %

19,300 0 0 %

0 0 0 %

รวมงบด าเนินงาน 3,025,706.17 3,852,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 17,000 0

โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังพระบรมฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ์ฯ
98,000 0

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 0 0

จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 0 0

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนระดับ 3-6 0 0

จัดซ้ือโทรศัพท์ส ำนักงำน 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

จัดซ้ือไมโครโฟนห้องประชุม 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

จัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล 0 0
จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนำด 32 น้ิว จ ำนวน

 1 เคร่ือง
10,300 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 9,000 -100 %

0 0 0 %

17,000 0 0 %

2,500 0 0 %

4,300 0 0 %

2,500 0 0 %

0 17,000 -100 %

0 7,800 -100 %

0 2,500 -100 %

0 0 0 %

267,500 36,300

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

จัดซ้ือตู้เย็น 0 0

จัดซ้ือถังต้มน้ ำร้อนไฟฟ้ำ ขนำด 20 ลิตร จ ำนวน 1 ใบ 4,750 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 5,200 0

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 0 0
จัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ จ ำนวน 3 
เคร่ือง

2,100 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 137,350 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

0 0 0 %

15,600 0 0 %

15,600 0

283,100 36,300

0 19,000 -100 %

0 0 100 %

0 19,000

0 19,000

11,159,466.24 13,365,978

โครงกำรซ่อมแซมผ้ำเพดำนพร้อมทำสีท่ีท ำกำรองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
239,000 0

โครงกำรต่อเติมท่่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคก
ทรำย

151,000 0

โครงกำรป้ำยแนะน ำ"จุดให้บริกำรห้องน้ ำประชำชน" 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 390,000 0

รวมงบลงทุน 527,350 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน 0 0

อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน 0 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000

รวมงานบริหารท่ัวไป 10,828,103.71 13,081,320

งานบริหารงานคลัง
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

1,963,282.76 2,273,300 13.44 %

42,000 42,000 0 %

502,440 524,700 5.89 %

0 0 0 %

2,507,722.76 2,840,000

2,507,722.76 2,840,000

193,910 400,000 -50 %

59,000 156,000 -7.69 %

0 0 100 %

252,910 556,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,030,610 2,578,800

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 482,040 555,600

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 4,380 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,559,030 3,176,400

รวมงบบุคลากร 2,559,030 3,176,400

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
78,690 200,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 55,000 144,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ

0 5,000

รวมค่าตอบแทน 133,690 349,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

850 10,000 -100 %

514,150.62 800,000 0 %

0 0 100 %

37,206 80,000 -62.5 %

26,300 70,000 -57.14 %

38,080 0 0 %

113,555 150,000 -100 %

0 0 100 %

6,390 20,000 0 %

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงหรือค่ำจัดท ำส่ิงของ 5,197.5 0

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 445,634.74 800,000

ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 0 5,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 71,997 30,000

ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 37,200 30,000

โครงกำรกำรจัดท ำบัญชีรำคำประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้ำง กำรใช้งำนโปรแกรมแผนท่ีภำษี เพ่ือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน(อปท.)ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563

0 0

โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0

โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 150,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,100 20,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

736,531.62 1,130,000

79,958.35 70,000 -14.29 %

0 5,000 0 %

23,550 30,000 -33.33 %

103,508.35 105,000

1,092,949.97 1,791,000

11,000 0 0 %

0 2,600 -100 %

0 0 0 %

22,000 0 0 %

0 0 0 %

รวมค่าใช้สอย 575,129.24 1,035,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 79,001.9 60,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,970 20,000

รวมค่าวัสดุ 92,971.9 85,000

รวมงบด าเนินงาน 801,791.14 1,469,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรเหล็ก 2 บำนประตูทึบ 22,000 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขำวด ำ 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 15,800 0
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1
 จ ำนวน 1 เคร่ือง (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว

0 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 8,000 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

0 0 0 %

2,500 0 0 %

0 0 0 %

35,500 2,600

35,500 2,600

3,636,172.73 4,633,600

14,795,638.97 17,999,578

0 0 100 %

0 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix printer 23,000 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,500 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 0

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ 700 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 72,000 0

รวมงบลงทุน 72,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,432,821.14 4,645,400

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,260,924.85 17,726,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 30,000

ค่าใช้สอย
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

3,000 3,000 -100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

47,875 0 0 %

50,875 28,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
โครงกำรจัดต้ังด่ำนชุมชน/จุดบริกำร เทศกำลปีใหม่ 0 5,000

โครงกำรจัดต้ังด่ำนชุมชน/จุดบริกำร เทศกำลปีใหม่ 6,400 0

โครงกำรจัดต้ังด่ำนชุมชน/จุดบริกำร เทศกำลสงกรำนต์ 0 5,000

โครงกำรจัดต้ังด่ำนชุมชน/จุดบริกำร เทศกำลสงกรำนต์ 6,400 0

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 20,000

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 0 50,000
โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยด้ำนวินัย
จรำจร

0 10,000

โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยด้ำนวินัย

จรำจร
0 0

โครงกำรอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0

รวมค่าใช้สอย 12,800 90,000

ค่าวัสดุ
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

56,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

56,000 0

106,875 28,000

106,875 28,000

106,875 28,000

649,500 1,100,000 4.82 %

3,360 10,000 -66.4 %

0 42,000 0 %

402,480 420,000 3.21 %

36,360 24,480 -38.73 %

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0 0

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 5,000

วัสดุจรำจร 0 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 10,000

รวมงบด าเนินงาน 12,800 130,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12,800 130,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 12,800 130,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 612,488.67 1,153,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 3,360 3,360

เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 42,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 390,480 433,500

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 48,360 15,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

1,091,700 1,596,480

1,091,700 1,596,480

0 0 0 %

30,000 60,000 80 %

0 0 100 %

31,600 82,000

108,000 22,500 -100 %

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,054,688.67 1,646,860

รวมงบบุคลากร 1,054,688.67 1,646,860

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

1,500 0

ค่ำเช่ำบ้ำน 41,000 108,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ

0 40,000

รวมค่าตอบแทน 46,500 148,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 55,215 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

34,528.36 40,000 -75 %

29,000 40,000 -75 %

0 5,000 0 %

171,528.36 107,500

17,485 20,000 0 %

0 5,000 0 %

0 5,000 0 %

17,400 20,000 0 %

34,885 50,000

238,013.36 239,500

0 7,000 -100 %

0 6,000 -100 %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 31,770 10,000

ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 42,200 10,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 5,000

รวมค่าใช้สอย 129,185 25,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 29,454 20,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 5,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,950 20,000

รวมค่าวัสดุ 49,404 50,000

รวมงบด าเนินงาน 225,089 223,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 0 0

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี ระดับ 3-6 0 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

11,000 0 0 %

16,300 0 0 %

0 0 0 %

4,150 0 0 %

2,350 0 0 %

0 7,500 -100 %

0 0 0 %

33,800 20,500

33,800 20,500

1,363,513.36 1,856,480

1,954,080 2,102,100 6.06 %

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนระดับ 1-2 3,500 0

ตู้เก็บเอกสำรเหล็ก แบบ 2 บำนประตูทึบ 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 21,300 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 0

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 3,500 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,300 0

รวมงบลงทุน 28,300 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,308,077.67 1,869,860

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,842,480 2,229,500

 41



ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 10,000 -100 %

126,000 126,000 0 %

1,309,265.31 1,419,900 -6.26 %

70,763.23 72,000 -1.39 %

3,460,108.54 3,730,000

3,460,108.54 3,730,000

0 0 100 %

3,100 18,000

0 0 100 %

0 0 100 %

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 0

เงินวิทยฐำนะ 122,500 126,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,308,840 1,331,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 89,820 71,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,363,640 3,757,500

รวมงบบุคลากร 3,363,640 3,757,500

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ

0 30,000

รวมค่าตอบแทน 3,100 30,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 360,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 20,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

79,927 100,000 -100 %

0 20,000 -100 %

1,671,370 1,830,800 -100 %

0 0 100 %

36,080 50,000 -20 %

1,787,377 2,000,800

17,907 30,000 0 %

20,710 5,000 0 %

39,980 30,000 7,320 %

1,263,238.96 1,998,600 -100 %

15,195 25,000 -80 %

ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 0 20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 0 100,000

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 79,027.5 0

โครงกำรเผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำต่อสำธำรณชน 0 0

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 1,693,820 0

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 0 2,539,830

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 116,500 40,000

รวมค่าใช้สอย 1,889,347.5 3,079,830

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 0 30,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 5,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 29,940 2,226,000

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 910,229.78 0

วัสดุก่อสร้ำง 2,250 5,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 5,000 0 %

19,180 20,000 0 %

1,376,210.96 2,113,600

3,166,687.96 4,132,400

96,900 0 0 %

0 0 0 %

5,500 0 0 %

0 0 0 %

3,400 0 0 %

วัสดุกำรเกษตร 9,990 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,600 20,000

รวมค่าวัสดุ 973,009.78 2,291,000

รวมงบด าเนินงาน 2,865,457.28 5,400,830

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดแบบต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอำกำศ)ขนำด 24,000 บีทียู 
จ ำนวน 3 เคร่ือง

0 0

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนระดับ 1-2 7,000 0

จัดซ้ือถังเก็บน้ ำ 0 0

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ

จัดซ้ือชุดโต๊ะเก้ำอ้ีกิจกรรมเด็กปฐมวัย 40,000 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

จัดซ้ือเคร่ืองเล่น DVD 0 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

7,800 0 0 %

0 0 0 %

9,750 0 0 %

9,500 0 0 %

0 17,000 -100 %

4,150 0 0 %

137,000 17,000

137,000 17,000

0 0 100 %

0 0 100 %

จัดซ้ือล ำโพงเอนกประสงค์ล้อลำก 0 0

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ ำหนัก(แบบคำนสมดุลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง) 32,000 0

จัดซ้ือเตียงเด็ก 0 0

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 0 0

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 79,000 0

รวมงบลงทุน 79,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนควนหินแท่น 0 525,000

โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนควนแหวง 0 1,075,200
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

434,760 468,000 -100 %

935,140 1,000,000 -100 %

657,040 716,000 -100 %

254,560 312,000 -100 %

638,946 676,000 -100 %

2,920,446 3,172,000

2,920,446 3,172,000

9,684,242.5 11,051,400

11,047,755.86 12,907,880

โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนวัดควนเพ็ง 0 756,000

โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกตะเคียน 0 327,600

โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนวัดพรุพ้อ 0 768,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนควนหินแท่น 495,160 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนควนแหวง 944,440 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดควนเพ็ง 665,140 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกตะเคียน 282,000 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดพรุพ้อ 656,740 0

รวมเงินอุดหนุน 3,043,480 3,452,400

รวมงบเงินอุดหนุน 3,043,480 3,452,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,351,577.28 12,610,730

รวมแผนงานการศึกษา 10,659,654.95 14,480,590

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 50,000 140 %

0 0 100 %

0 50,000

0 0 100 %

7,525 20,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 120,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 204,000

รวมค่าตอบแทน 0 324,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดกำรขยะอย่ำงย่ังยืนโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน

0 10,000

โครงกำรจัดกำรขยะอย่ำงย่ังยืนโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน

17,500 0

โครงกำรชุมชนปลอดภัยห่ำงไกลเอดส์ 2,850 0

โครงกำรชุมชนปลอดภัยห่ำงไกลเอดส์ 0 5,000

โครงกำรป้องกันและก ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ 24,360 0

โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด 0 10,000

โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด 2,850 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 4,182 -100 %

0 0 100 %

30,000 30,000 -100 %

4,998 5,000 -100 %

0 0 100 %

โครงกำรรณรงค์สร้ำง จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และ

ทรัพยำกรธรรมชำติ
0 5,000

โครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ

11,510 0

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษ  สุนัขบ้ำ
 ตำมพระปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ

ภรณ์วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี

0 30,000

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี

0 0

โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนจ ำนวน

สัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ

0 0

โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนจ ำนวน
สัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ

0 5,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

42,523 79,182

0 10,000 0 %

0 10,000

42,523 139,182

0 0 100 %

0 260,000 -100 %

0 260,000

0 260,000

โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 

ประจ ำปี 2562
3,000 0

รวมค่าใช้สอย 62,070 65,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 10,000

รวมงบด าเนินงาน 62,070 399,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 0 260,000

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 260,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 260,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

42,523 399,182

42,523 399,182

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

14,092 20,000 -100 %

6,500 15,000 -100 %

0 0 100 %

20,592 65,000

20,592 65,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 62,070 659,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 62,070 659,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนท่ียำกไร้ 0 0

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนท่ียำกไร้ 0 50,000

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพแก่ประชำชน 0 10,000

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพแก่ประชำชน 14,595 0

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 11,500 0

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 26,095 70,000

รวมงบด าเนินงาน 26,095 70,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

20,592 65,000

20,592 65,000

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 26,095 70,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 26,095 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำ
บริเวณบ้ำนควนเพ็ง หมู่ท่ี 6

0 157,000

รวมเงินอุดหนุน 0 157,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 157,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 157,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 157,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

 51



ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 25,000 -100 %

0 0 0 %

0 75,000

0 75,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสตรี 0 10,000

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสตรี 0 0

โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 0 0

โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 0 10,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพของผู้สูงอำยุ 0 10,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพของผู้สูงอำยุ 15,000 0

โครงกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว 0 10,000

โครงกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว 13,575 0

โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง
14,705 0

รวมค่าใช้สอย 43,280 40,000

รวมงบด าเนินงาน 43,280 40,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 100,000 0 %

0 30,000 0 %

0 130,000

0 130,000

0 205,000

0 205,000

0 50,000 0 %

0 0 100 %

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนเทศบำลต ำบลป่ำบอน 50,000 100,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

อุดหนุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีต ำบลโคกทรำย 0 30,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000 130,000

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 130,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 93,280 170,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 93,280 170,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 0 50,000

โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรเเข่งขันกีฬำ 0 40,000

 53



ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 10,000 -100 %

0 60,000

0 100,000 0 %

0 100,000

0 160,000

0 160,000

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 0 0 %

0 5,000 -100 %

โครงกำรส่งนักกีฬำ กรีฑำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ กรีฑำ
ต่ำงๆ

0 0

รวมค่าใช้สอย 0 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬำ 0 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 100,000

รวมงบด าเนินงาน 0 190,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 190,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดงำนประเพณี วันสงกรำนต์ 0 50,000

โครงกำรจัดงำนประเพณีวันสงกรำนต์ 0 0

โครงกำรจัดงำนวันกตัญญู 47,150 0

โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสำรทเดือนสิบ 0 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 8,000 -100 %

0 63,000

0 63,000

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 30,000

0 30,000

0 93,000

0 253,000

โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสำรทเดือนสิบ 0 5,000

โครงกำรอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษำ 0 8,000

โครงกำรอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษำ 0 0

รวมค่าใช้สอย 47,150 63,000

รวมงบด าเนินงาน 47,150 63,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

อุดหนุนสภำวัฒนธรรมอ ำเภอป่ำบอน 0 0

เงินอุดหนุนขององค์กรศำสนำ

อุดหนุนสภำวัฒนธรรมอ ำเภอป่ำบอน 0 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 47,150 93,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 47,150 283,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

836,379.61 2,059,754 18.67 %

17,692.74 28,646 -31.58 %

0 28,900 45.33 %

1,624,080 1,880,600 2.06 %

124,620 144,000 0 %

2,602,772.35 4,141,900

2,602,772.35 4,141,900

36,000 48,000 62.5 %

0 0 100 %

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 903,653.55 2,444,400

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 667.1 19,600

เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 42,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,610,340 1,919,300

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 137,980 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,652,640.65 4,569,300

รวมงบบุคลากร 2,652,640.65 4,569,300

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน 33,000 78,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ

0 34,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

40,200 68,000

172,600 100,000 0 %

25,861.68 30,000 0 %

9,000 30,000 -33.33 %

16,293.88 20,000 50 %

12,900 20,000 50 %

2,216,999 1,200,000 -50 %

2,453,654.56 1,400,000

29,960 25,000 0 %

86,430 160,000 -6.25 %

235,034 410,000 -63.41 %

รวมค่าตอบแทน 41,400 112,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 154,918.8 100,000

ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 0 30,000

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 16,765.82 20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 14,290.92 30,000

ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม 7,000 30,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,410,458 600,000

รวมค่าใช้สอย 1,603,433.54 810,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 26,744 25,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 249,410 150,000

วัสดุก่อสร้ำง 249,850 150,000
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

19,600 20,000 0 %

55,881.1 80,000 -25 %

0 0 0 %

0 0 100 %

12,480 10,000 100 %

149,850 100,000 -20 %

589,235.1 805,000

3,083,089.66 2,273,000

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 67,715.64 60,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 96,000 0

วัสดุกำรเกษตร 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,090 20,000

วัสดุอ่ืน 79,650 80,000

รวมค่าวัสดุ 780,459.64 510,000

รวมงบด าเนินงาน 2,425,293.18 1,432,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน  พร้อมเก้ำอ้ี 0 0

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเชล) 0 575,000

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบจมน้ ำ 273,000 0

 58



ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

212,000 0 0 %

29,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

14,500 0 0 %

0 3,000 -100 %

19,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 4,750 -100 %

0 0 0 %

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำ 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำ แบบหอยโข่ง 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง 33,000 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

โครงกำรจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซล 28,500 0

จัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียง 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้ำ 0 0

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ 0 0

ครุภัณฑ์โรงงำน

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็ก 5,500 0

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์ 9,500 0

โครงกำรจัดซ้ือตู้เช่ือมอินเวอร์เตอร์ 9,000 0

จัดซ้ือสว่ำนไขควงไฟฟ้ำไร้สำย 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล 29,700 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

5,800 17,400 -100 %

34,000 0 0 %

0 23,000 -100 %

22,000 22,000 -100 %

0 6,300 -100 %

0 4,300 -100 %

0 2,500 -100 %

0 0 0 %

0 15,000 -100 %

140,000 0 0 %

476,300 103,250

476,300 103,250

6,162,162.01 6,518,150

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,500 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) ส ำหรับ
กระดำษ A3

0 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 0

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 0

ครุภัณฑ์อ่ืน

จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ ำแรงดันสูง 0 0

จัดซ้ือถังกรองสนิมเหล็ก 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 391,400 575,000

รวมงบลงทุน 391,400 575,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,469,333.83 6,576,300

งานก่อสร้าง
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 239,400 -100 %

0 248,400 -100 %

0 0 100 %

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทำงหลวง
ท้องถ่ิน พท.ถ.59-125ซอยควนหมี หมู่ท่ี 7

0 219,000

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.ในตลำดโคกทรำย 

หมู่ท่ี 5
0 810,000

โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน   หมู่ท่ี 10 0 198,700

โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน   หมู่ท่ี 3 0 198,700

โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 9 0 198,700

โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำนหมู่ท่ี6 0 0

โครงกำรขยำยเขตหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8 0 0

โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน พท.ถ.
059-123สำยหนองโอน - ศำลำต้นม่วง หมู่ท่ี 3

0 484,000

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

0 954,000 -100 %

0 635,600 -100 %

0 0 0 %

302,000 0 0 %

0 248,000 -100 %

0 0 0 %

0 495,900 -100 %

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตสำยเกำะสบ-โค้งต้นเลียบ 

หมู่ท่ี 1
1,429,000 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแคปซีล สำยเกำะสัก-หลำ
หยีน้ ำ หมู่ท่ี 4

0 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแคปซีล สำยหลังอนำมัย
ควนปอม ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 8

0 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่
ท่ี 7

1,080,000 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง สำยต้นโดน - ควนแหวง หมู่ท่ี
 8

0 0

โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนอง

ส้ม หมู่ท่ี13
0 0

โครงกำรก่อสร้ำงนถนนคอนกรีตภำนในหมู่ท่ี 8 (สำยเกำะ
ยวนนก-ป่ำช้ำน้ ำกระจำย)

899,000 0

โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำสนำมกีฬำประดู่หม้อ หมู่ท่ี 12 0 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 446,300 -100 %

39,000 0 0 %

276,000 0 0 %

0 50,300 -100 %

0 19,600 -100 %

0 450,300 -100 %

0 84,200 -100 %

89,000 0 0 %

0 310,000 -100 %

โครงกำรก่อสร้ำงเหมืองคอนกรีตสำยสะพำนน้ ำกระจำย-

เกำะยวนนกหมู่ท่ี 1
0 0

โครงกำรขยำยเขตระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 0 0

โครงกำรขยำยเขตระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7 0 0

โครงกำรขุดลอกคูระบำยน้ ำ สำยทับชุมเห็ด-สะพำน
เปร๊ียะ ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 9

0 0

โครงกำรขุดลอกเหมืองสำยโรงพักเก่ำ-ถนนหน้ำสถำนี
รถไฟ หมู่ท่ี 5

0 0

โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง สำยบ้ำนลุงนำ-ทับชุมเห็ด 
พร้อมวำงท่อบล็อกระบำยน้ ำ หมู่ท่ี 7

0 0

โครงกำรปรับปรุงเหมืองน้ ำ หนองเถ๊ียะ-โคกทรำย หมู่ท่ี 5 0 0

โครงกำรฝังท่อระบำยน้ ำ สำยหนองจันทร์ - ควนนกหว้ำ 
หมู่ท่ี 9

0 0

เงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้(ค่ำ
K)

0 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

706,000 4,182,000

706,000 4,182,000

0 60,000 -100 %

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงฝำยโพรงเข้ หมู่ท่ี 7 0 175,300

โครงกำรปรับปรุงศำลำเอนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ท่ี 12 
(กองกำรศึกษำฯ)

0 100,000

โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำ ศพด.บ้ำนพรุพ้อ (กอง
กำรศึกษำฯ)

0 32,800

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 0 100,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,408,000 2,517,200

รวมงบลงทุน 3,408,000 2,517,200

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะบริเวณสะพำนแคง หมู่
ท่ี 5

0 0
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 60,000 -100 %

75,000.49 0 0 %

75,000.49 120,000

75,000.49 120,000

781,000.49 4,302,000

6,943,162.5 10,820,150

50,511,820.83 63,000,000

โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำสำธำรณะสำยบ้ำนหมอพำ-เกำะสัก 

หมู่ท่ี 4
0 0

โครงกำรอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมทุกแผนงาน 50,515,250.63 63,000,000

รวมงานก่อสร้าง 3,408,000 2,517,200

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,877,333.83 9,093,500
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย
อ ำเภอป่ำบอน    จังหวัดพัทลุง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย 
อ ำเภอ ป่ำบอน   จังหวัดพัทลุง 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท   แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

งบกลาง         รวม 20,230,190 บาท 

งบกลาง         รวม 20,230,190 บาท  

 งบกลาง        รวม 20,230,190 บาท  

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จ านวน 380,000 บาท  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงทั้งปีของพนักงำนจ้ำงและผู้ช่วยครู 

ผู้ดูแลเด็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     จ านวน 15,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน ในอัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงโดยประมำณท้ังปีของพนักงำน 

จ้ำงและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       จ านวน 14,968,800 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตำมโครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุที่ได้ขึ้นทะเบียน 

ไว้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   

 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

 เบี้ยยังชีพคนพิการ      จ านวน 3,264,000 บาท  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพคนพิกำรตำมโครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคม 

ให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพที่ข้ึนทะเบียนไว้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      จ านวน 102,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและวินิจฉัยแล้วที่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 

ไว้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
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 เงินส ารองจ่าย            จ านวน 608,748 บาท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉิน กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนซึ่งได้รับควำม 

เดือดร้อน ได้รับควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัยหรือภัยธรรมชำติต่ำงๆ 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย น้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง  

ภัยหนำว วำตภัย อัคคีภัย ไฟป่ำและหมอกควัน และโรคติดต่อ 

 รายจ่ายตามข้อผูกพัน  

        เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 556,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนบ ำเหน็จ/บ ำนำญ ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและลูกจ้ำงประจ ำขององค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบล(กบท.) ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น                                                  

 -โดยค ำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำรรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ทุกหมวด รำยได ้ไม่รวมเงินอุดหนุน รำยได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้และเงินที่มีผู้ให้ 

  -ใพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2500และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                                       
   

   เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน        จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลโคกทรำย  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบ 

กองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563   

   เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล      จ านวน 235,642 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสมทบเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบล  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบ 

กองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563  

-ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นด ำเนินกงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2553 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม 13,081,320   บาท 

งบบุคลากร รวม 9,208,820 บาท 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,376,420 บาท 

     ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 467,100 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล จ ำนวน 3 รำย โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 

     ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน        34,200  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล จ ำนวน 3 รำย โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 

     ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 34,200  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล จ ำนวน 3 รำย โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

          จ านวน 90,720 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 คน โดยถือปฏิบัติตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 

        ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน  1,750,200 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยถือปฏิบัติตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,832,400 บาท 

        เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,350,800 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส่วน

ท้องถิ่นประจ ำปี ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลของส ำนักปลัด จ ำนวน 10 รำย โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน

ท้องถิ่น เรื่องก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 

พ.ศ.2548, หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 167,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.)เงินเพ่ิมต ำแหน่งนิติกร            

(พ.ต.ก.) เงินเพ่ิมตำมที่กฎหมำยก ำหนด เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือน เงินเพ่ิมตำม

คุณวุฒิ โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและ

พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) ลง



70 

 

 

วันที่ 29 กรกฎำคม 2558 , หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 1372 ลงวันที่ 1 

กรกฎำคม 2558 

     เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งปลัดฯ,รองปลัดฯ/หัวหน้ำส่วนรำชกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำน

กำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) ลง

วันที่ 18 เมษำยน 2556 

     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 207,300 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ เงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำของส ำนักปลัด            

จ ำนวน 1 อัตรำ 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,851,100 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ จ ำนวน 10 อัตรำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 8 อัตรำ ที่ปฏิบัติงำนจ้ำงในส ำนักปลัด ตำมท่ี

กฎหมำยก ำหนด 

     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน   130,200 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมต่ำงๆให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 10 อัตรำ และ

พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 8 อัตรำ ในส ำนักปลัด โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล

จังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 , หนังสือ

ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 

งบด าเนินงาน รวม 3,852,500 บาท 
   ค่าตอบแทน   รวม 541,000 บาท 

       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 350,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำร อปพร.เป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสียไป , ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

สอบคัดเลือก ค่ำสมนำคุณกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ,ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมผิดทำง

ละเมดิ,ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย,ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง และค่ำตอบแทนให้แก่

ผู้ปฏิบัติงำนอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

-หนงัสือกระทรวงหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2563 
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       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 จ านวน  10,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ของข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง ตำมท่ีระเบียบ

กฎหมำยก ำหนด  

       ค่าเช่าบ้าน                        จ านวน 156,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ได้รับบ ำนำญ

ปกติ ที่มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบกฎหมำยก ำหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน  25,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำให้แก่บุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน

สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

ค่าใช้สอย                   รวม 656,500 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล      จ านวน 1,500 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก ำจัดขยะหรือก ำจัดสิ่งปฏิกูล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ 

      ค่าจ้างถ่าย เข้าเล่ม เอกสาร      จ านวน 15,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเข้ำเล่มหรือจัดท ำรูปเล่มเอกสำรต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ค่าจ้างเหมาบริการ       จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก,ค่ำจ้ำงเหมำเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร ค่ำจัดท ำเว็ปไซต์ ค่ำจ้ำง

ปรับปรุงโดเมน website ค่ำจ้ำงเหมำที่มีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซึ่งป้ำยประชำสัมพันธ์ ป้ำยชื่อ

ส ำนักงำน หรือป้ำยอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้ำง ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำเพ่ือใช้ในรำชกำรรวมถึงค่ำติดตั้งหม้อ

แปลง ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งโทรศัพท์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 ค่าเช่าทรัพย์สิน        จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำทรัพย์สินต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค าพิพากษา    จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีเงินกู้ตำมโครงกำร

เศรษฐกิจชุมชน  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้องที่ระเบียบและกฎหมำยก ำหนด 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆ       จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เช่นค่ำรังวัดและธรรมเนียมอ่ืนๆตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
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ค่าเบี้ยประกัน         จ านวน  5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประกันต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้องที่ระเบียบและกฎหมำยก ำหนด   

       

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง รำยจ่ำยในกำรรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม

หรือศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ค่ำใช้จ่ำยในพิธิเปิดอำคำรต่ำงๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร , ค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 เรื่อง กำรตั้ง

งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง

เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.

2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม                         จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมต่ำงๆ  ค่ำลงทะเบียนกำรสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557   

         โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น                  จ านวน 300,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล หรือกำรจัดกำรเลือกตั้งซ่อมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล และกำรจัดกำรเลือกตั้งอ่ืนๆที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำตอบแทน

เจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ตำมท่ีระเบียบ กฎหมำยก ำหนด  เป็นไปตำม         

-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้ำ18  ล ำดับที่ 1 

-ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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      โครงการจัดงานรัฐพิธี                จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรจัดงำนรัฐพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมงำนรัฐพิธี กิจกรรม

เทิดพระเกียรติในงำนวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆและ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

- ตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 1 

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่ง

นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

          โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

       จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล เช่น ค่ำเช่ำรถ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำของสมนำคุณและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.

2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- ตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่76 ล ำดับที่ 3  
         

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 จ านวน 100,000  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมวัสดุต่ำงๆ , ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ , ค่ำ

บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลอ่ืนๆ  

ค่าวัสดุ           รวม 250,000 บาท 

วัสดุส านักงาน        จ านวน 70,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน อุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนชนิด

ต่ำงๆ เช่น ปำกกำ กระดำษ แฟ้ม น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชน พวงมำลัย พวงมำลำ พำนพุ่ม กรวยดอกไม้ 

และวัสดุส ำนักงำนอ่ืนๆ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ เช่น หลอด

ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ไมโครโฟน ไฟฉำย สปอตไลท์ และวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุอ่ืนๆ ส ำหรับใช้ในงำนรำชกำร 
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วัสดุงานบ้านงานครัว                จ านวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ น้ ำยำ           

ถูพ้ืน แก้วน้ ำ น้ ำยำล้ำงจำนและวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวอ่ืนๆ  

วัสดุก่อสร้าง                 จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ไม ้อิฐ ซีเมนต ์ปูนซีเมนต์ จอบ 

เหล็กเส้น อ่ำงล้ำงมือ โถส้วม และวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน และวัสดุ

ยำนพำหนะและขนส่งอื่นๆ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               จ านวน 70,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง เครื่องตัดหญ้ำ เครื่อง

พ่นหมอกควัน เครื่องเลื่อย และเครื่องจักรกลที่ยืมจำกส่วนรำชกำรอ่ืนมำใช้ด ำเนินงำนในกิจกรรมขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบลซิล น้ ำมันเครื่องและวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืนๆ  

วัสดุการเกษตร                 จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช

และสัตว์ วัสดุเพำะช ำ ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก สปริงเกอร์ และวัสดุกำรเกษตรอ่ืนๆ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียน   

โปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรี่กำร์ด แถบบันทึกเสียงหรือภำพ และวัสดุโฆษณำและเผยแพร่อ่ืนๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์                จ านวน 40,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ

ผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์ กระดำษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์ เครื่องกระจำย

สัญญำณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  

ค่าสาธารณูปโภค               รวม 2,405,000 บาท

 ค่าไฟฟ้า       จ านวน 2,250,000 บาท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช ำระค่ำไฟฟ้ำส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ระบบ

ประปำหมู่บ้ำน ระบบกล้องวงจรปิด อำคำรอ่ืนๆขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและค่ำกระแสไฟฟ้ำอ่ืนๆที่

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องจ่ำยให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
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ค่าบริการโทรศัพท์                จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำนในส ำนักงำน ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่นค่ำเช่ำ ค่ำเช่ำเครื่อง เลขหมำยโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้อง 

ค่าบริการไปรษณีย์       จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช ำระค่ำใช้บริกำรไปรษณีย์ในกิจกำรหรืองำนขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล เช่น ค่ำไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์อำกร ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในระบบบริหำร

กำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             จ านวน 110,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช ำระค่ำใช้บริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ต รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกำรใช้บริกำร และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

  

งบเงินอุดหนุน          รวม  20,000 บาท 

เงินอุดหนุน          รวม 20,000 บาท 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน            จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน ในกำรด ำเนินกำรตำม

โครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ

ประชำชนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ ำเภอป่ำบอน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2564

หน้ำที่ 13 ล ำดับที่ 1  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง        รวม 4,645,400 บาท 

งบบุคลากร         รวม 3,176,400 บาท

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม 3,176,400 บาท

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         จ านวน 2,578,800 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส่วน

ท้องถิ่น ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลของกองคลัง จ ำนวน 7 อัตรำ โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 , ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

เรื่องก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ.2548 

หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

เงินประจ าต าแหน่ง               จ านวน 42,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง หรือต ำแหน่งอื่นที่มีสิทธิ

เบิกจ่ำยได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำง

กำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 18 เมษำยน 2556  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            จ านวน 555,600 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ จ ำนวน 3 อัตรำ ที่ปฏิบัติงำนจ้ำงในสังกัดกองคลัง  
 

งบด าเนินงาน               รวม 1,469,000 บาท 

 ค่าตอบแทน        รวม 349,000 บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น                   จ านวน 200,000 บาท    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร

บริหำรพัสดุภำครัฐ, ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรต่ำงๆที่ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ตำมท่ีระเบียบ กฎหมำยก ำหนด       

ค่าเช่าบ้าน              จ านวน 144,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกฎหมำยก ำหนดและ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า   จ านวน  5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำให้แก่บุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน

สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 

ค่าใช้สอย                          รวม 1,035,000 บาท

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

ค่าจ้างเหมาบริการ                                จ านวน 800,000 บาท   

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้กับผู้รับจ้ำงกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้กับองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล , ค่ำจ้ำงท ำระบบแผนที่ภำษี,ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   

  ค่าธรรมเนียมต่างๆ      จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เช่นค่ำรังวัดและธรรมเนียมอ่ืนๆตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง

เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.

2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม      จ านวน  30,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียนกำรสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน         จ านวน 150,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่ำส ำรวจ ค่ำวัสดุอุปกรณ์

ต่ำงๆ ค่ำตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น    

(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 78 ล ำดับที ่10  
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมวัสดุต่ำงๆ , ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ , ค่ำ

บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลอ่ืนๆ  

ค่าวัสดุ          รวม 85,000 บาท 

วัสดุส านักงาน               จ านวน 60,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ ปำกกำ แฟ้ม และวัสดุส ำนักงำน

อ่ืนๆที่เกี่ยว 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โฆษณำและเผยแพร่ต่ำงๆ เช่น เมมโมรี่กำร์ด กระดำษเขียน 

โปรสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ และวัสดุโฆษณำและเผยแพร่อื่นๆที่เก่ียวข้อง 

วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ

ผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์ กระดำษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์ เครื่องกระจำย

สัญญำณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                          รวม 130,000 บาท 

งบด าเนินงาน         รวม 130,000 บาท 
   ค่าตอบแทน     รวม 30,000 บาท 

       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสียไปให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมกฎหมำย ตำมหลักเกณฑ์ที่

ก ำหนด  และค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
 

ค่าใช้สอย        รวม 90,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

       โครงการจัดตั้งด่านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลปีใหม่            จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดตั้งด่ำนชุมชน/จุดบริกำร เทศกำลปีใหม่ ประจ ำปี 2565 โดยมี

ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 74 ล ำดับที่ 1      

โครงการจัดตั้งด่านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลสงกรานต์   จ านวน 5,000 บาท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดตั้งด่ำนชุมชน/จุดบริกำร เทศกำล

สงกรำนต์ ประจ ำปี 2565 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน

กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 74 ล ำดับที่ 2 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                                                     จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

หน้ำที่ 12 ล ำดับที่ 1 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน โดยมีค่ำใช้จ่ำย

ประกอบด้วย  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยและค่ำใช้จ่ำย

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ

ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 74  ล ำดับที่ 3  

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2553      

 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านวินัยจราจร   จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยด้ำนวินัยจรำจร โดยมีค่ำใช้จ่ำย

ประกอบด้วย  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 75 ล ำดับที่ 4 

 ค่าวัสดุ            รวม 10,000 บาท 

วัสดุเครื่องดับเพลิง                จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กำรดับเพลิงต่ำงๆ เช่นถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ไม้ตบ

ไฟ และวัสดุเครื่องดับเพลิงอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

วัสดุจราจร          จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุจรำจรต่ำงๆ เช่น สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน แผงก้ันจรำจร 

ป้ำยเตือน กรวยจรำจร กระบองไฟ และวัสดุจรำจรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               รวม 1,869,860 บาท 

งบบุคลากร             รวม 1,646,860 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                          รวม 1,646,860 บาท

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         จ านวน 1,153,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส่วน

ท้องถิ่น ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลของกองคลัง จ ำนวน 3 อัตรำ โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 , ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

เรื่องก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ.2548 

หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน 3,360  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพ่ิมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือน เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ โดยถือปฏิบัติตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและ

พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) ลง

วันที่ 29 กรกฎำคม 2558 , โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 , หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

เงินประจ าต าแหน่ง              จ านวน 42,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม หรือต ำแหน่งอ่ืนที่มี

สิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน

กลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 18 เมษำยน 2556   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             จ านวน 433,500 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ ที่ปฏิบัติงำนจ้ำงในกองกำรศึกษำ ศำสนำและ

วัฒนธรรม  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง      จ านวน 15,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมต่ำงๆให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไปในกอง

กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด

พัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับ

เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 , หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 

138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

  

งบด าเนินงาน                    รวม 223,000 บาท

 ค่าตอบแทน                   รวม 148,000 บาท

 ค่าเช่าบ้าน               จ านวน 108,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนและเงินอ่ืนที่เก่ียวข้องให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัดกองกำรศึกษำฯซึ่งมีสิทธิ

ได้รับค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกฎหมำยก ำหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า  จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดกองกำรศึกษำฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับตำม

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2563 

  

ค่าใช้สอย                             รวม 25,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง

เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.

2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

   ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม       จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน ในกำรฝึกอบรมต่ำงๆ , สัมมนำต่ำงๆ , กำรประชุมต่ำงๆ และ

ค่ำลงทะเบียนอื่นๆที่เก่ียวข้อง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร

เข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมวัสดุต่ำงๆ , ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ , ค่ำ

บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลอ่ืนๆ  

 

ค่าวัสดุ                    รวม 50,000 บาท

 วัสดุส านักงาน               จ านวน  20,000 บาท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ ปำกกำ แฟ้ม แผ่นป้ำย

ต่ำงๆและวัสดุส ำนักงำนอ่ืนๆ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน  5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุต่ำงๆ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ไมโครโฟนและ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุอ่ืนๆ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิล น้ ำมันหล่อลื่นและ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืนๆ  

วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน 20,000  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก ส ำหรับเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์

บันทึกข้อมูลต่ำงๆ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล แป้นพิมพ์ เมำส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ 
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แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา              รวม 12,610,730 บาท

งบบุคลากร                 รวม 3,757,500 บาท

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               รวม 3,757,500 บาท

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         จ านวน 2,229,500 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส่วน

ท้องถิ่นประจ ำป ีให้แก่ข้ำรำชกำรครู สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล จ ำนวน 7 อัตรำ โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 , หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558                        

-พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

เงินวิทยฐานะ              จ านวน 126,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะให้แก่ข้ำรำชกำรครู สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่มีสิทธิได้รับตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่ง

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ,พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 , หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 

ธันวำคม 2558 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            จ านวน 1,331,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงเงินค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก , พนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ , พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 9 อัตรำ ซึ่งปฏิบัติงำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง               จ านวน 71,000  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว , เงินเพ่ิมส ำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิที่ ก.พ หรือ ก.อบต รับรอง ,  

ค่ำตอบแทนพิเศษ หรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆให้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ที่

ปฏิบัติงำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่มีสิทธิได้รับตำม

ระเบียบกฎหมำยก ำหนด โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด

พัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับ

เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 , หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.                       

ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 
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งบด าเนินงาน                  รวม 5,400,830 บาท 

  ค่าตอบแทน                     รวม 30,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า           จ านวน 30,000  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ข้ำรำชกำรครู สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ

กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

 

ค่าใช้สอย               รวม 3,079,830 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        

       ค่าจ้างเหมาบริการ             จ านวน 360,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก,ค่ำจ้ำงเหมำเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง

เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.

2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

   ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม       จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน ในกำรฝึกอบรมต่ำงๆ , สัมมนำต่ำงๆ , กำรประชุมต่ำงๆ และ

ค่ำลงทะเบียนอื่นๆที่เก่ียวข้อง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร

เข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ            จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำเช่ำ

เต็นท ์ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559          

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 58  ล ำดับที่ 2 



86 

 

 

       

 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     จ านวน 2,539,830 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ดังนี้ 

1.ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล จ ำนวน 1,666,980 บำท 

2.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) ส ำหรับจัดซื้อวัสดุกำรศึกษำ สื่อกำรเรียนกำรสอน เครื่องเล่น

พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยส ำหรับเด็กเล็กและรำยจ่ำยอื่นๆที่่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 550,800 บำท 

3.ค่ำหนังสือเรียน  จ ำนวน 57,000 บำท 

4.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  จ ำนวน 57,000 บำท 

5.ค่ำเครื่องแบบนักเรียน  จ ำนวน 85,500 บำท 

6.ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  จ ำนวน 122,550 บำท 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 59 ล ำดับที่ 4 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมวัสดุต่ำงๆ , ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ , ค่ำ

บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลอ่ืนๆ  
 

ค่าวัสดุ                 รวม 2,291,000 บาท 

วัสดุส านักงาน                 จ านวน 30,000  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ และวัสดุส ำนักงำน

อ่ืนๆส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                 จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุต่ำงๆ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และวัสดุไฟฟ้ำ

และวิทยุอื่นๆส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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วัสดุงานบ้านงานครัว            จ านวน  2,226,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ส ำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล , ส ำหรับเด็กอนุบำล เด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่

ต ำบลโคกทรำย,เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัวต่ำงๆ เช่น ไม้

กวำด ถ้วย ชำม แก้วน้ ำ ผ้ำปูโต๊ะ และวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวอ่ืนๆส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

วัสดุก่อสร้าง                 จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ไม้ต่ำงๆ ปูนซีเมนต์ ทรำย อิฐหรือซีเมนต์

บล็อก จอบ พร้ำ และวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  

วัสดุการเกษตร               จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตรต่ำงๆ เช่น พันธ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพำะช ำ ผ้ำใบหรือผ้ำ

พลำสติก และวัสดุกำรเกษตรอ่ืนๆ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล   

วัสดุคอมพิวเตอร์             จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก

ส ำหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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งบเงินอุดหนุน         รวม 3,452,400 บาท 

เงินอุดหนุน        รวม 3,452,400 บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ         

 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนหินแท่น          จ านวน 525,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้ำนควนหินแท่น ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร

อำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กอนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 62 ล ำดับที่ 13  

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนแหวง       จ านวน 1,075,200 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้ำนควนแหวง ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร

อำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กอนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6    

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 62 ล ำดับที่ 15  

โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดควนเพ็ง         จ านวน 756,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดควนเพ็ง ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรอำหำร

กลำงวันส ำหรับเด็กอนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6   

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที ่2)พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 62 ล ำดับที่14  

โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกตะเคียน        จ านวน 327,600 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดโคกตะเคียน ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร

อำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กอนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6   

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 62 ล ำดับที่ 16 

โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดพรุพ้อ        จ านวน 768,600 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัด พรุพ้อ ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรอำหำร

กลำงวันส ำหรับเด็กอนุบำลและเด็ก   ป.1-ป.6 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563, เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 63 ล ำดับที่ 17  
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       รวม 659,000 บาท 

งบด าเนินงาน           รวม 399,000 บาท

 ค่าตอบแทน                   รวม 324,000 บาท

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

                                                                                                 จ านวน 120,000  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทน, เพ่ือเป็นค่ำป่วยกำร

อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น, เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงในระยะยำว และอัตรำค่ำตอบแทน

อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                  จ านวน 204,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ของข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง และเพ่ือจ่ำยเป็น

ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.โคกทรำย ตำมท่ีระเบียบกฎหมำยก ำหนด 
 

ค่าใช้สอย            รวม 65,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

  โครงการจัดการขยะอย่างย่ังยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน     จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยมี

ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำ

เครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 1 

  โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลเอดส์    จ านวน 5,000  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรชุมชนปลอดภัยห่ำงไกลเอดส์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ

จัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่68 ล ำดับที่ 2 
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  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด     จ านวน 10,000  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดท ำ

ป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่70 ล ำดับที่ 7  

  โครงการรณรงค์สร้างจิตส านกึในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  

                   จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และ

ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์

ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-

2565) หน้ำที ่70 ล ำดับที่ 8 

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี     จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ

ปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ

จัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง  -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 69 ล ำดับที่ 4  

  โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                 จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนจ ำนวนสัตว์ ตำมโครงกำร

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดท ำป้ำย โครงกำร  

ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำย

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

เป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-

2565) หน้ำที ่69 ล ำดับที่ 5 
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  ค่าวัสดุ                     รวม 10,000 บาท 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               จ านวน 10,000  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำงๆ เช่น ชุดตรวจสำรเสพติด  

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน และวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์อ่ืนๆ 

งบเงินอุดหนุน                    รวม 260,000 บาท 

 เงินอุดหนุน                    รวม 260,000 บาท 

 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน        

 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข                  จ านวน 260,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มชุมชน,คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง 

โครงกำรพระรำชด ำริ ด้ำนสำธำรณสุขหมู่บ้ำนละ 20,000 บำท จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน   

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 69 ล ำดับที่ 6   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์      รวม 70,000 บาท 

งบด าเนินงาน         รวม 70,000 บาท 

 ค่าใช้สอย                           รวม 70,000 บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

  โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้                   จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรช่วยเหลือประชำชนที่ยำกไร้ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดท ำ 

ป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 65 ล ำดับที่ 4  

   โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน             จ านวน  10,000 บาท 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพแก่ประชำชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  

ค่ำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและ 

เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 64 ล ำดับที่ 1  

   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    จ านวน 10,000  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดท ำ 

ป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

และกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 64 ล ำดับที่ 2  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                         รวม 170,000 บาท 

งบด าเนินงาน                     รวม 40,000 บาท 

 ค่าใช้สอย            รวม 40,000 บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

  โครงการพัฒนากลุ่มสตรี      จ านวน 10,000  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำกลุ่มสตรี โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดท ำป้ำย 

โครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และ 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร 

เข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 67 ล ำดับที่ 7  

   โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน      จ านวน 10,000 บาท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดท ำป้ำย 

โครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และ 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำ 

รับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 66 ล ำดับที่ 1  

   โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ     จ านวน 10,000 บาท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพของผู้สูงอำยุ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ 

จัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและ 

เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 66 ล ำดับที่ 2 

   โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว            จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดท ำ 

ป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ,เป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำ 

รับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 66 ล ำดับที่ 3 
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งบเงินอุดหนุน               รวม 130,000 บาท 

 เงินอุดหนุน              รวม 130,000 บาท 

 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

   อุดหนุนเทศบาลต าบลป่าบอน        จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่เทศบำลต ำบลป่ำบอน ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

จัดงำนสับปะรด ผลไม้และของดีอ ำเภอป่ำบอน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง 

มหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 67 ข้อ 5 

 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน         

   อุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลโคกทราย                   จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีต ำบลโคกทรำย ในกำรด ำเนินงำนตำม 

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพแก่สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับต ำบล  

 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 67 ข้อ 6 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ        รวม 190,000 บาท 

งบด าเนินงาน         รวม 190,000 บาท 

 ค่าใช้สอย         รวม 90,000 บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด    จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย เค่ำเช่ำ 

เต็นท ์ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ 

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 79 ล ำดับที่ 1 

   โครงการจัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬา                          จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ ต่ำงๆ โดยมี 

ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย 

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด 

งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

หน้ำที่ 11 ล ำดับที่ 2 
 

 ค่าวัสดุ         รวม 100,000 บาท 

 วัสดุกีฬา              จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกีฬำต่ำงๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล เปตอง ไม้แบดมินตัน ฯลฯ ให้แก่หมูบ่้ำน 

ในต ำบลโคกทรำย   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                  รวม 93,000 บาท 

งบด าเนินงาน                    รวม 63,000 บาท 

 ค่าใช้สอย                    รวม 63,000 บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ   

   โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์    จ านวน 50,000  บาท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนประเพณีวันสงกรำนต์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำ 

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ 

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                   

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 80 ล ำดับที่ 5  

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2561 

   โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ    จ านวน 5,000 บาท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบสำนประเพณีวันสำรทเดือนสิบ โดยมีค่ำใช้จ่ำย 

ประกอบด้วย  ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเช่ำเต็นท ์ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำย 

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร 

แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 81 ล ำดับที่ 8  

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2561 

   โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา             จ านวน 8,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย   

ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ 

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                    

 -เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 80 ล ำดับที่ 7 

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2561 
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งบเงินอุดหนุน                    รวม 30,000 บาท 

 เงินอุดหนุน           รวม 30,000 บาท 

 เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา       

   อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอป่าบอน             จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนสภำวัฒนธรรมอ ำเภอป่ำบอนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรประเพณี 

ลำกพระอ ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง ประจ ำปี 2564  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563                 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 81 ข้อ 9  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา          รวม 6,576,300 บาท 

งบบุคลากร                รวม 4,569,300 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             รวม 4,569,300 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       จ านวน 2,444,400 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส่วน 

ท้องถิ่นประจ ำปี ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลของกองช่ำง จ ำนวน 8 อัตรำ โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 , ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน

ท้องถิ่น เรื่องก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 

พ.ศ.2548 หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           จ านวน 19,600 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงิน 

เพ่ิมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล 

จังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 , โดยถือปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 , หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ 

มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

 เงินประจ าต าแหน่ง                จ านวน 42,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง หรือต ำแหน่งอ่ืนที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมประกำศ 

คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคล 

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษำยน 2556 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           จ านวน 1,919,300 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนประจ ำปีให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  

จ ำนวน 5 อัตรำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 10 อัตรำ ที่ปฏิบัติงำนจ้ำงในกองช่ำงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง            จ านวน 144,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมต่ำงๆให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไปใน 

กองช่ำง โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ 

พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว 

(ฉบับที ่2) ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 , หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง 

วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 
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งบด าเนินงาน                 รวม 1,432,000 บาท 

 ค่าตอบแทน                   รวม 112,000 บาท 

 ค่าเช่าบ้าน                 จ านวน 78,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองช่ำง หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินค่ำเช่ำบ้ำน 

ตำมระเบียบกฎหมำยก ำหนด 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า               จ านวน 34,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองช่ำง หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับ 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

 ค่าใช้สอย         รวม 810,000 บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         

   ค่าจ้างเหมาบริการ             จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก,ค่ำจ้ำงเหมำเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้อง 

   ค่าเช่าทรัพย์สิน                จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำทรัพย์สินต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

   ค่าธรรมเนียมต่างๆ      จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำน , ค่ำเบี้ยประกันและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง

เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.

2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

    ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม               จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียนกำรสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง   

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของ 

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน 600,000 บาท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในควำม 

รับผิดชอบของกองช่ำง เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ และค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆที่ 

เกี่ยวข้อง   

 ค่าวัสดุ                    รวม 510,000 บาท 

 วัสดุส านักงาน                 จ านวน 25,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ ปำกกำ แบบพิมพ์  

ใบเสร็จรับเงิน แฟ้ม และวัสดุส ำนักงำนอ่ืนๆ  

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            จ านวน 150,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุต่ำงๆ เช่น หลอดไฟฟ้ำ โคมไฟสำธำรณะ 

สำยไฟฟ้ำ โฮเวอร์โหลด โพเทนเชียลรีเลย์ และวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุอื่นๆ 

 วัสดุก่อสร้าง             จ านวน 150,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ไม ้เหล็ก ท่อพีวีซี ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ 

ส ำหรับใช้ในงำนระบบประปำหมู่บ้ำนต่ำงๆและวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยำนพำหนะและขนส่งต่ำงๆ เช่น แบตเตอรี่ ยำงรถยนต์ กระจก 

มองข้ำงรถยนต์ สัญญำณไฟกระพริบ กันชนรถยนต์และวัสดุยำนพำหนะและขนส่งอื่นๆ  

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                จ านวน 60,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง เครื่องตัดหญ้ำ 

เครื่องจักรกลที่ยืมจำกส่วนรำชกำรอ่ืนมำใช้ด ำเนินงำนในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น น้ ำมัน 

ดีเซล น้ ำมันเบลซิล น้ ำมันเครื่องและวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืนๆ 

 วัสดุการเกษตร                 จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตรต่ำงๆ เช่น สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช และ 

วัสดุกำรเกษตรอ่ืนๆ 

 วัสดุคอมพิวเตอร์                 จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น แผ่นดิสก ์แผ่นหรือจำนบันทึก 

ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 

 วัสดุอื่น                 จ านวน 80,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น มำตรวัดน้ ำ และวัสดุอ่ืนๆที่ไม่สำมำรถแยกประเภท 

วัสดุต่ำงๆได้ 
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งบลงทุน                     รวม 575,000 บาท 

 ค่าครุภัณฑ ์                   รวม 575,000 บาท 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        

  รถบรรทุก(ดีเซล)           จ านวน 575,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จ ำนวน 1 คัน ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดำ 

-ตั้งตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ ์ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2563 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/2931 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 

--หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/7467 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2563 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง                 รวม 2,517,200 บาท 

งบลงทุน                  รวม 2,517,200 บาท 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               รวม 2,517,200 บาท 

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น 

พท.ถ.59-125 ซอยควนหมี หมู่ที่ 7                     จ านวน 219,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสำยทำงหลวงท้องถิ่น 

พท.ถ.59-125 ซอยควนหมี หมู่ที่ 7 ปริมำณงำน ผิวจรำจร กว้ำง 4  เมตร ระยะทำง 80 เมตร  

หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 320 ตำรำงเมตร รำยละเอียด ตำมแบบแปลนของ 

อบต.โคกทรำย เลขที ่131/2564 ,เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้ำ 9 ล ำดับที่ 3  

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ในตลาดโคกทราย หมู่ที่ 5           จ านวน 810,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.ในตลำดโคกทรำย หมู่ที่ 5 ปริมำณงำน 

ตำมแบบแปลนของ อบต.โคกทรำย เลขที1่29/2564 ,เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 4 หน้ำ 14 ล ำดับที่ 8  

  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 10         จ านวน 198,700 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงเสำติดตั้งล ำโพงพร้อมค่ำติดตั้ง จ ำนวน 89,600 บำท และจัดซื้อครุภัณฑ์ 

เครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่ำติดตั้งจ ำนวน 109,100 บำท ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ 10 (ตำมแบบก่อสร้ำงมำตรฐำนของหอกระจำยข่ำวแบบเสียงตำมสำย ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง 

ท้องถิ่น) แบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย เลขที ่132/2564 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ 

ปัจจุบัน (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 4

หน้ำ 13 ล ำดับที่ 7  
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  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 3         จ านวน 198,700 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงเสำติดตั้งล ำโพงพร้อมค่ำติดตั้ง จ ำนวน 89,600 บำท และจัดซื้อครุภัณฑ์ 

เครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่ำติดตั้งจ ำนวน 109,100 บำท ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ 3 (ตำมแบบก่อสร้ำงมำตรฐำนของหอกระจำยข่ำวแบบเสียงตำมสำย ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง 

ท้องถิ่น) แบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย เลขที ่128/2564 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ 

ปัจจุบัน (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 4

หน้ำ 11 ล ำดับที่ 5 

  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 9         จ านวน 198,700 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงเสำติดตั้งล ำโพงพร้อมค่ำติดตั้ง จ ำนวน 89,600 บำท และจัดซื้อครุภัณฑ์ 

เครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่ำติดตั้งจ ำนวน 109,100 บำท ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ 9 (ตำมแบบก่อสร้ำงมำตรฐำนของหอกระจำยข่ำวแบบเสียงตำมสำย ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง 

ท้องถิ่น) แบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย เลขที ่130/2564 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ 

ปัจจุบัน (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 4

หน้ำ 12 ล ำดับที่ 6  

  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.059-123  

สายหนองโอน – ศาลาต้นม่วง หมู่ที่ 3                     จ านวน 484,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง รหัสทำงหลวงท้องถิ่น พท.ถ.059-123  

สำยหนองโอน – ศำลำต้นม่วง หมู่ที่ 3 ปริมำณงำน ผิวจรำจร กว้ำง 3.50 เมตร ระยะทำง 1,880 เมตร  

หนำ 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 6,850 ตำรำงเมตร รำยละเอียด ตำมแบบแปลนของ 

อบต.โคกทรำย เลขที ่117/2564 ,เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้ำ 8 ล ำดับที่ 2  

 

 ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

  โครงการปรับปรุงฝายโพรงเข้ หมู่ที่ 7         จ านวน 175,300 บาท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงฝำยโพรงเข้ หมู่ที่ 7 ปริมำณงำนตำมรำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย เลขที ่133/2564 ,เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 หน้ำที่ 10 ล ำดับที่ 4 
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  โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่  12 (กองการศึกษา)  

                                                                                             จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงศำลำเอนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ที่  12รำยละเอียดตำมแบบแปลน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย เลขที ่135/2564 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ 

ปัจจุบัน (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 , เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5 

หน้ำ 9 ล ำดับที่ 6 

  โครงการปรับปรุงพ้ืนห้องน้้า ศพด.บ้านพรุพ้อ (กองการศึกษาฯ) จ านวน 32,800 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงห้องน ้ำ ศพด.บ้ำนพรุพ้อ รำยละเอียดตำมแบบ 

แปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย เลขที ่132/2564 ,เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5 หน้ำ 9 ล ำดับที่ 5 

 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)                     

  ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้(ค่ำ K)                  จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (K) ส ำหรับค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 

และสิ่งสำธำรณูปกำร ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837  

ลงวันที่ 11 กันยำยน 2560 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและประปา                รวม 157,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน         รวม 157,000 บาท 

 เงินอุดหนุน        รวม 157,000 บาท 

 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ         

  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าบริเวณบ้านควนเพ็ง หมู่ที่ 6    

                                                                                                 จ านวน 157,000 บาท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอปำกพะยูน ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 

พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำงบริเวณบ้ำนควนเพ็ง หมู่ที ่6  ระยะทำง 845 เมตร รำยละเอียดตำมแผนผัง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย เลขที ่136/2564 ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน 

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4 หน้ำที่ 15 ล ำดับที ่1 
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แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา

 วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินส ำรองจ่ำย

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

เงินสมทบเข้ำกองทุนสวัสดิกำร

ชุมชน
เงินสมทบเข้ำกองทุนหลักประกัน

สุขภำพระดับต ำบล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/

รองนำยก

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รอง

ประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก

ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รอง
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/

ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน

เงินประจ ำต ำแหน่ง

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

เงินวิทยฐำนะ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก

เวลำรำชกำร
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แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา

 วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

550,000 30,000 120,000 700,000

30,000 70,000 34,000 134,000

120,000 45,000 600,000 765,000

10,000 10,000

1,500 1,500

10,000 10,000

15,000 15,000

830,000 360,000 100,000 1,290,000

50,000 30,000 80,000

5,000 5,000

60,000 10,000 30,000 100,000

20,000 20,000

5,000 5,000

10,000 20,000 30,000

5,000 5,000

60,000 10,000 30,000 100,000

20,000 20,000

50,000

10,000 10,000

300,000 300,000

50,000

10,000 10,000

100,000 100,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าใช้สอย

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธี

กำร

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติ

รำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำก ำจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล

ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่

ค่ำจ้ำงถ่ำย เข้ำเล่ม เอกสำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ

พิพำกษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ

ค่ำเบ้ียประกัน

ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม

ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม

โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 50,000

โครงกำรจัดกำรขยะอย่ำงย่ังยืน

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน

โครงกำรจัดงำนประเพณี วัน

สงกรำนต์
50,000

โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
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แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา

 วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

5,000 5,000

5,000 5,000

150,000 150,000

40,000

50,000 50,000

5,000 5,000

20,000 20,000

10,000 10,000

50,000 50,000

10,000

10,000 10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 10,000

5,000 5,000

2,539,830 2,539,830

30,000 30,000

5,000 5,000

5,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงกำรจัดต้ังด่ำนชุมชน/จุด

โครงกำรจัดต้ังด่ำนชุมชน/จุด

โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและ

โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร 40,000

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนท่ี

ยำกไร้

โครงกำรชุมชนปลอดภัยห่ำงไกล

เอดส์
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิต

อำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กร

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพแก่

ประชำชน

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสตรี 10,000

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร
โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 10,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพของ

ผู้สูงอำยุ
10,000

โครงกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว 10,000

โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด
โครงกำรรณรงค์สร้ำง จิตส ำนึกใน

กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และ
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรสถำนศึกษำ
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจำกโรคพิษ  สุนัขบ้ำ 
โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์

และข้ึนทะเบียนจ ำนวนสัตว์ ตำม
โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสำรท

เดือนสิบ
5,000
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แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา

 วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000 10,000

8,000

50,000 50,000

5,000 5,000 150,000 160,000

5,000 5,000 5,000 15,000

100,000

60,000 40,000 20,000 120,000

5,000 5,000

10,000 10,000

30,000 2,226,000 2,256,000

5,000 5,000

70,000 5,000 60,000 135,000

5,000 10,000 150,000 165,000

20,000 20,000 40,000

10,000 10,000

130,000 50,000 25,000 205,000

80,000 80,000

5,000 5,000

40,000 40,000

110,000 110,000

2,250,000 2,250,000

575,000 575,000

100,000 100,000

219,000 219,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม

ควำมปลอดภัยด้ำนวินัยจรำจร

โครงกำรอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน

พรรษำ
8,000

โครงกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดู

งำน เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของ

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้ำง

วัสดุกำรเกษตร

วัสดุกีฬำ 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วัสดุจรำจร

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

วัสดุส ำนักงำน

วัสดุอ่ืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำบริกำรโทรศัพท์

ค่ำบริกำรไปรษณีย์

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

ค่ำไฟฟ้ำ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเชล)

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ 

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน 
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แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา

 วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

810,000 810,000

198,700 198,700

198,700 198,700

198,700 198,700

484,000 484,000

175,300 175,300

100,000 100,000

32,800 32,800

157,000 157,000

260,000 260,000

525,000 525,000

1,075,200 1,075,200

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 

คสล.ในตลำดโคกทรำย หมู่ท่ี 5

โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว

หมู่บ้ำน   หมู่ท่ี 10

โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว

หมู่บ้ำน   หมู่ท่ี 3

โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว

หมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 9

โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง รหัส

ทำงหลวงท้องถ่ิน พท.ถ.059-123
โครงกำรปรับปรุงฝำยโพรงเข้    

หมู่ท่ี 7

โครงกำรปรับปรุงศำลำ

เอนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ท่ี 12 

(กองกำรศึกษำฯ)

โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำ ศพด.

บ้ำนพรุพ้อ (กองกำรศึกษำฯ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนขององค์กรศำสนำ

เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ

พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำบริเวณบ้ำน

ควนเพ็ง หมู่ท่ี 6
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน

สำธำรณสุข
โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนควน

หินแท่น
โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนควน

แหวง
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แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา

 วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

756,000 756,000

327,600 327,600

768,600 768,600

30,000

100,000

30,000

20,000 20,000

20,230,190 17,726,720 130,000 14,480,590 659,000 70,000 157,000 9,093,500 63,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนวัดควนเพ็ง

โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนวัดโคก

ตะเคียน
โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนวัดพรุพ้อ
อุดหนุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ต ำบลโคกทรำย
30,000

อุดหนุนเทศบำลต ำบลป่ำบอน 100,000

รวม 170,000 283,000

อุดหนุนสภำวัฒนธรรมอ ำเภอป่ำ

บอน
30,000

อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ป่ำบอน
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