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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโคกทราย
อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโคกทราย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 73,949,401.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 100,846,457.94 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,820,093.88 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 1,509,110.22 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 66,323,893.17 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 753,353.81 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 233,206.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 232,832.19 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 2,392,341.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 375,060.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,813,016.17 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 36,524,084.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 11,771,104.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 49,876,176.08 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 18,123,755.00 บาท
งบบุคลากร จํานวน 18,915,383.22 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 8,931,327.47 บาท
งบลงทุน จํานวน 797,553.50 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,108,156.89 บาท
งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 11,542,104.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,933,104.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโคกทราย
อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 753,353.81 441,000.00 755,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

233,206.00 89,300.00 92,800.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 232,832.19 306,000.00 206,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

2,392,341.00 2,300,000.00 2,374,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 375,060.00 308,000.00 62,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,986,793.00 3,444,300.00 3,490,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,813,016.17 24,355,700.00 25,859,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,813,016.17 24,355,700.00 25,859,700.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 36,524,084.00 35,200,000.00 36,650,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

36,524,084.00 35,200,000.00 36,650,000.00

รวม 66,323,893.17 63,000,000.00 66,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโคกทราย
อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,123,755.00 20,230,190.00 21,572,440.00

งบบุคลากร 18,915,383.22 22,358,880.00 23,702,260.00

งบดําเนินงาน 8,931,327.47 13,269,330.00 14,233,400.00

งบลงทุน 797,553.50 3,092,200.00 1,801,500.00

งบเงินอุดหนุน 3,108,156.89 4,049,400.00 4,192,400.00

รวมจายจากงบประมาณ 49,876,176.08 63,000,000.00 65,502,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลโคกทราย

อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลโคกทราย
อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,830,460

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 661,800

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,392,300

แผนงานสาธารณสุข 1,106,400

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,085,700

แผนงานเคหะและชุมชน 310,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 764,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,558,400

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,572,440

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,502,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลโคกทราย

อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,572,440 21,572,440
    งบกลาง 21,572,440 21,572,440
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,411,160 623,700 3,375,700 11,410,560
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,055,960 0 0 2,055,960

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,355,200 623,700 3,375,700 9,354,600

งบดําเนินงาน 1,787,700 65,000 1,547,200 3,399,900
    คาตอบแทน 308,200 25,000 387,200 720,400

    คาใช้สอย 784,500 40,000 1,055,000 1,879,500

    คาวัสดุ 300,000 0 105,000 405,000

    คาสาธารณูปโภค 395,000 0 0 395,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

รวม 9,218,860 688,700 4,922,900 14,830,460
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 491,800 0 491,800
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 491,800 0 491,800

งบดําเนินงาน 155,000 15,000 170,000
    คาตอบแทน 40,000 0 40,000

    คาใช้สอย 110,000 10,000 120,000

    คาวัสดุ 5,000 5,000 10,000

รวม 646,800 15,000 661,800
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,478,100 4,289,500 5,767,600
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,478,100 4,289,500 5,767,600

งบดําเนินงาน 180,800 4,991,500 5,172,300
    คาตอบแทน 95,800 64,400 160,200

    คาใช้สอย 25,000 2,560,600 2,585,600

    คาวัสดุ 60,000 2,220,500 2,280,500

    คาสาธารณูปโภค 0 146,000 146,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,452,400 3,452,400
    เงินอุดหนุน 0 3,452,400 3,452,400

รวม 1,658,900 12,733,400 14,392,300
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 427,400 0 0 427,400
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 427,400 0 0 427,400

งบดําเนินงาน 85,000 10,000 324,000 419,000
    คาใช้สอย 85,000 0 0 85,000

    คาวัสดุ 0 10,000 0 10,000

    คาตอบแทน 0 0 324,000 324,000

งบเงินอุดหนุน 260,000 0 0 260,000
    เงินอุดหนุน 260,000 0 0 260,000

รวม 772,400 10,000 324,000 1,106,400
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 749,700 0 749,700
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 749,700 0 749,700

งบดําเนินงาน 46,000 290,000 336,000
    คาตอบแทน 36,000 0 36,000

    คาใช้สอย 10,000 290,000 300,000

รวม 795,700 290,000 1,085,700
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 10,000 10,000
    คาใช้สอย 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 0 300,000
    เงินอุดหนุน 300,000 0 300,000

รวม 300,000 10,000 310,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000
    คาใช้สอย 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 130,000 130,000
    เงินอุดหนุน 130,000 130,000

รวม 210,000 210,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 0 369,500 369,500
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0 369,500 369,500

งบดําเนินงาน 125,000 240,000 365,000
    คาใช้สอย 100,000 180,000 280,000

    คาวัสดุ 25,000 0 25,000

    คาตอบแทน 0 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวม 125,000 639,500 764,500
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,128,600 2,357,100 4,485,700
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,128,600 2,357,100 4,485,700

งบดําเนินงาน 2,623,200 1,648,000 4,271,200
    คาตอบแทน 83,200 78,000 161,200

    คาใช้สอย 195,000 1,140,000 1,335,000

    คาวัสดุ 145,000 430,000 575,000

    คาสาธารณูปโภค 2,200,000 0 2,200,000

งบลงทุน 0 1,801,500 1,801,500
    คาครุภัณฑ 0 30,500 30,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,771,000 1,771,000

รวม 4,751,800 5,806,600 10,558,400
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

รวม 10,000 10,000

17







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโคกทราย
อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 365.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 17,943.22 24,195.71 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 4,478.78 5,736.78 18,000.00 0.00 % 18,000.00
     ภาษีป้าย 35,397.00 24,181.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     อากรรังนกอีแอน 383,281.25 699,240.32 384,000.00 82.16 % 699,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 441,465.25 753,353.81 441,000.00 755,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

210.00 150.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,661.00 3,435.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,510.00 1,430.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 3,750.00 2,550.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 32,500.00 33,200.00 41,500.00 8.43 % 45,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 10,100.00 5,400.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 8,300.00 176,776.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 840.00 200.00 1,300.00 0.00 % 1,300.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

6,900.00 8,700.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 700.00 845.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 20.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 67,491.00 233,206.00 89,300.00 92,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 332,441.79 232,832.19 306,000.00 -32.68 % 206,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 332,441.79 232,832.19 306,000.00 206,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 2,325,923.00 2,392,341.00 2,300,000.00 3.22 % 2,374,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 2,325,923.00 2,392,341.00 2,300,000.00 2,374,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 233,900.00 364,000.00 300,000.00 -83.33 % 50,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,580.00 11,060.00 8,000.00 50.00 % 12,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 236,480.00 375,060.00 308,000.00 62,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 560,768.15 546,552.37 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,902,936.80 11,204,176.96 10,145,000.00 10.50 % 11,210,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,897,221.86 4,328,215.01 4,000,000.00 8.23 % 4,329,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 62,815.78 100,350.04 120,000.00 -15.83 % 101,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,843,945.88 8,313,551.55 8,038,200.00 3.43 % 8,314,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 16,000.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงแร 68,755.40 74,478.52 80,000.00 -6.25 % 75,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 69,674.84 45,858.72 70,000.00 -57.14 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,097,218.00 1,185,919.00 1,272,500.00 -6.80 % 1,186,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 7,580.00 12,750.00 8,000.00 62.50 % 13,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,076.70 1,164.00 2,000.00 -15.00 % 1,700.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,527,993.41 25,813,016.17 24,355,700.00 25,859,700.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 35,983,209.00 36,524,084.00 35,200,000.00 4.12 % 36,650,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 35,983,209.00 36,524,084.00 35,200,000.00 36,650,000.00
รวมทุกหมวด 62,915,003.45 66,323,893.17 63,000,000.00 66,000,000.00

22



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโคกทราย

อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 66,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 755,500 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายไดจากลูกหนี้คงคางของปงบประมาณที่แลว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการไวตามกฎหมายวาดวยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
กําหนด และจากลูกหนี้คงคางของงบประมาณที่แลว

ภาษีป้าย จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดการณ
วาองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายจะจัดเก็บไดมากขึ้น

อากรรังนกอีแอน จํานวน 699,500 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดการณ
วาองคการบริหารสวนตําบลโคกทรายจะไดรับการจัดสรรมากขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 92,800 บาท

จํานวน 1,000 บาทคาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ 
โฆษณา
ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวา 
องคการบริหารสวนตําบลโคกทรายจะดําเนินการจัดเก็บไดมาก 

ขึ้น

จํานวน 6,000 บาทคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวา 
องคการบริหารสวนตําบลโคกทรายจะจัดเก็บไดมากขึ้น
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวา
องคการบริหารสวนตําบลโคกทรายจะดําเนินการจัดเก็บไดมาก
ขึ้น

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวา
องคการบริหารสวนตําบลโคกทรายจะจัดเก็บไดมากขึ้น

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวา
องคการบริหารสวนตําบลโคกทรายจะจัดเก็บไดมากขึ้น

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 11,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวา
องคการบริหารสวนตําบลโคกทรายจะไดรับการจัดสรรที่มากขึ้น

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 11,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยพิจารณา
จากการดําเนินงานตามโครงการตางๆ

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,300 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวา
องคการบริหารสวนตําบลโคกทรายจะจัดเก็บไดมากขึ้น

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยดูจากสถิติ
การขออนุญาตประกอบกิจการ
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวา
องคการบริหารสวนตําบลโคกทรายจะดําเนินการจัดเก็บไดมาก
ขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 206,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 206,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยดูจากยอด
เงินฝากในบัญชีธนาคาร

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 2,374,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 2,374,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยดูจากสถิติ
รายรับที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 62,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดการณ
จากการดําเนินงานตามโครงการตางๆ

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวาจะ
จัดเก็บไดมากขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,859,700 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรที่มากขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,210,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรที่มากขึ้น
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,329,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรที่มากขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 101,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรที่มากขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,314,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรที่มากขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมาโดยคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรที่มากขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวารายรับจริงของปที่ผานมา โดยดูจากสถิติ
ที่ไดรับจัดสรรจากปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,186,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมาโดยคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรที่มากขึ้น

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 13,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมาโดยคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรที่มากขึ้น

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,700 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมาโดยคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรที่มากขึ้น
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 36,650,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 36,650,000 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงของปที่ผานมาโดยดูจากราย
รับจริงที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 289,472 220,307 380,000 5.26 % 400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 14,100 14,557 15,000 13.33 % 17,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,077,800 13,506,100 14,968,800 7.31 % 16,063,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,631,200 2,709,600 3,264,000 -3.46 % 3,151,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 90,000 102,000 11.76 % 114,000

เงินสํารองจาย 963,701.5 773,146 770,358 17.22 % 903,002

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 556,000 5.58 % 587,000

เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

200,000 234,045 235,642 0.59 % 237,038

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลโคกทราย
อําเภอป่าบอน    จังหวัดพัทลุง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

289,000 576,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 17,555,273.5 18,123,755 20,391,800 21,572,440
รวมงบกลาง 17,555,273.5 18,123,755 20,391,800 21,572,440
รวมงบกลาง 17,555,273.5 18,123,755 20,391,800 21,572,440

รวมแผนงานงบกลาง 17,555,273.5 18,123,755 20,391,800 21,572,440
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 455,490 16.81 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 34,200 33.33 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 34,200 33.33 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 90,720 0 % 90,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,067,720 2,067,720 1,322,900 1.44 % 1,341,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,067,720 2,067,720 1,937,510 2,055,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,489,418.38 2,714,877.22 3,300,800 -10.09 % 2,967,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

170,514.67 170,175 167,000 -5.87 % 157,200

เงินประจําตําแหนง 84,000 120,750 126,000 0 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 176,520 188,200 207,300 3.52 % 214,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,566,920 2,743,100 2,821,100 -38.12 % 1,745,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 154,500 136,620 160,200 -10.11 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,641,873.05 6,073,722.22 6,782,400 5,355,200
รวมงบบุคลากร 7,709,593.05 8,141,442.22 8,719,910 7,411,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

72,200 37,100 350,000 -85.71 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 103,740 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 146,500 113,000 156,000 19.23 % 186,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 13,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 72,000 -31.94 % 49,000

รวมค่าตอบแทน 233,794 264,640 578,000 308,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 0 0 1,500 0 % 1,500

คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาจ้างถาย เข้าเลม เอกสาร 17,275.6 14,137.5 15,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 19,529 14,201.5 30,000 10 % 33,000

คาเชาทรัพย์สิน 30,851.28 31,029.36 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0 0 5,000 0 % 5,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 17,940 10,000 0 % 10,000

คาเบี้ยประกัน 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,565 9,625 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงาน
รัฐพิธี

4,998 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 366,876.6 29,952 80,000 50 % 120,000

คาพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 2,000 2,000 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 120,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 47,000 50,000 80,000 -100 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 370,000 -86.49 % 50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมสร้างจิตสํานึกด้านการ
ป้องกันและตอต้านการทุจริต

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสวน
ตําบล

0 0 0 100 % 145,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 51,480.4 83,203.63 160,000 25 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 544,575.88 252,088.99 836,500 784,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,319.5 68,899 220,000 -68.18 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,665 24,510 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,745 28,263.71 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 81,805.37 79,216.35 105,000 14.29 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,640 0 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 1,190 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,300 40,250 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 213,664.87 241,139.06 435,000 300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,046,317.5 2,240,586.04 2,250,000 -89.33 % 240,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,040.94 4,297.84 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,182.8 48,410 40,000 0 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 105,197.2 105,197.2 110,000 0 % 110,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,174,738.44 2,398,491.08 2,405,000 395,000
รวมงบดําเนินงาน 3,166,773.19 3,156,359.13 4,254,500 1,787,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น 0 0 9,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน

0 91,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 149,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3-6 10,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโทรศัพท์สํานักงาน 1,980 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 5,900 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ 0 0 4,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 0 0 596,100 -100 % 0

จัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุม 49,920 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 19,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 0 0 2,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 0 7,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 267,500 132,200 656,400 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการป้ายแนะนํา"จุดให้บริการห้องน้ํา
ประชาชน"

15,600 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,600 0 0 0
รวมงบลงทุน 283,100 132,200 656,400 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลป่าบอน 0 19,000 0 0 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลป่าบอน 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 19,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 19,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,159,466.24 11,449,001.35 13,650,810 9,218,860
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 339,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 284,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 623,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 623,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 65,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 688,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,963,282.76 2,122,140 2,378,800 14.81 % 2,731,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 120 % 22,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 502,440 523,880 555,600 4.52 % 580,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,507,722.76 2,688,020 2,986,400 3,375,700
รวมงบบุคลากร 2,507,722.76 2,688,020 2,986,400 3,375,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

193,910 245,000 200,000 0 % 200,000

คาเชาบ้าน 59,000 139,000 164,000 2.44 % 168,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 284 % 19,200

รวมค่าตอบแทน 252,910 384,000 369,000 387,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างหรือคาจัดทําสิ่งของ 850 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 514,150.62 526,264.37 790,000 1.27 % 800,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 37,206 27,560 80,000 -50 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 26,300 31,980 80,000 -100 % 0

โครงการการจัดทําบัญชีราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้งาน
โปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น(อปท.)ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2563

38,080 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

113,555 39,950 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 62,300 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,390 5,140 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 736,531.62 630,894.37 1,037,300 1,055,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,958.35 69,967 100,000 -30 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,550 29,650 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 103,508.35 99,617 165,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 1,092,949.97 1,114,511.37 1,571,300 1,547,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานประตูทึบ 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 35,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ 0 0 19,200 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank 
Printer) 

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดํา 0 2,580 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว

22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,500 2,580 87,700 0
รวมงบลงทุน 35,500 2,580 87,700 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,636,172.73 3,805,111.37 4,645,400 4,922,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,795,638.97 15,254,112.72 18,296,210 14,830,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 302,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 21,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 157,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 491,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 491,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 50,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดตั้งดานชุมชน/ จุดบริการ
เทศกาลปใหม

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดตั้งดานชุมชน/จุดบริการ 
เทศกาลปใหม

3,000 3,000 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งดานชุมชน/จุดบริการ 
เทศกาลปใหม

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งดานชุมชน/จุดบริการ 
เทศกาลสงกรานต์

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งดานชุมชน/จุดบริการ 
เทศกาลสงกรานต์

0 3,000 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งดานชุมชน/จุดบริการ 
เทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 5,000

โครงการชวยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 0 15,000 233.33 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยด้านวินัยจราจร

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

47,875 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 50,875 6,000 55,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 56,000 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุจราจร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 56,000 0 10,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 106,875 6,000 115,000 155,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 106,875 6,000 115,000 646,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยด้านวินัยจราจร

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 15,000

รวมงานจราจร 0 0 0 15,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 106,875 6,000 115,000 661,800

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 649,500 1,013,150 1,153,000 -26.38 % 848,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

3,360 3,360 3,360 1.19 % 3,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 0 35,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 402,480 417,600 468,500 19.51 % 559,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,360 21,240 16,000 50 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,091,700 1,490,350 1,682,860 1,478,100
รวมงบบุคลากร 1,091,700 1,490,350 1,682,860 1,478,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 30,000 60,000 108,000 -55.56 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 60,000 -20.33 % 47,800

รวมค่าตอบแทน 31,600 63,650 168,000 95,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 108,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 34,528.36 1,280 25,000 -60 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 29,000 14,200 25,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,800 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 171,528.36 19,280 55,000 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,485 18,602 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 2,004.69 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,400 9,900 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 34,885 30,506.69 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 238,013.36 113,436.69 283,000 180,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 6,900 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 0 11,500 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บานประตูทึบ 11,000 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 0 6,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 5,160 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 16,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,150 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 2,350 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 7,050 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,800 36,610 27,000 0
รวมงบลงทุน 33,800 36,610 27,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,363,513.36 1,640,396.69 1,992,860 1,658,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,954,080 2,072,760 2,229,500 6.65 % 2,377,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 89,600 50 % 134,400

เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000 153,000 15.29 % 176,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,309,265.31 1,286,911.11 1,427,000 5.66 % 1,507,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 70,763.23 82,668.44 94,000 -0.74 % 93,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,460,108.54 3,568,339.55 3,993,100 4,289,500
รวมงบบุคลากร 3,460,108.54 3,568,339.55 3,993,100 4,289,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 37,000 74.05 % 64,400

รวมค่าตอบแทน 3,100 17,150 37,000 64,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 42,000 376.19 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -30 % 35,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 35,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 79,927 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,671,370 1,293,820 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 2,539,830 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 2,120,600

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 36,080 19,600 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 1,787,377 1,313,420 2,741,830 2,560,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,907 29,231 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,710 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,980 30,000 2,226,000 -4.51 % 2,125,500

คาอาหารเสริม (นม) 1,263,238.96 826,569.5 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 15,195 12,600 5,000 0 % 5,000
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วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,180 27,840 20,000 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 1,376,210.96 926,240.5 2,301,000 2,220,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 146,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 146,000
รวมงบดําเนินงาน 3,166,687.96 2,256,810.5 5,079,830 4,991,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 24000 บีทียู

0 32,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้ง
หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู

0 78,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง

0 16,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
แบบตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 
เครื่อง

96,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อถังเก็บน้ํา 5,500 0 0 0 % 0
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โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 0 6,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1 -2 0 10,000 0 0 % 0

ถังเก็บน้ําดื่ม(คูลเลอร์) 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเลน DVD 3,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อลําโพงเอนกประสงค์ล้อลาก 7,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเตียงเด็ก 9,750 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 9,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 50,400 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

4,150 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 137,000 192,400 6,000 0
รวมงบลงทุน 137,000 192,400 6,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนหินแทน 0 0 525,000 1.6 % 533,400

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนแหวง 0 0 1,075,200 0 % 1,075,200

โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดควนเพ็ง 0 0 756,000 -2.22 % 739,200

โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกตะเคียน 0 0 327,600 -7.69 % 302,400

โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดพรุพ้อ 0 0 768,600 4.37 % 802,200

อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนหินแทน 434,760 437,820 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนแหวง 935,140 981,020 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดควนเพ็ง 657,040 673,900 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกตะเคียน 254,560 247,540 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดพรุพ้อ 638,946 669,400 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,920,446 3,009,680 3,452,400 3,452,400
รวมงบเงินอุดหนุน 2,920,446 3,009,680 3,452,400 3,452,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,684,242.5 9,027,230.05 12,531,330 12,733,400
รวมแผนงานการศึกษา 11,047,755.86 10,667,626.74 14,524,190 14,392,300
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 214,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 212,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 427,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 427,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกัน 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการชุมชนปลอดภัยหางไกลเอดส์ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 0 0 0 100 % 10,000

54



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศ.ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจํานวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 85,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 85,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
กันแร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนปอม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนเพ็ง

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนหินแทน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนแหวงตก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนแหวงออก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ชายหาร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านพรุพ้อใต้

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านพรุพ้อเหนือ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองบอ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองผักบุ้ง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ห้วยขี้ใต้

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
หัวควน

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 260,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 260,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 772,400
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 0 10,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 204,000 0 % 204,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 324,000 324,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะอยางยั่งยืนโดยการมี
สวนรวมของประชาชน

7,525 13,000 0 0 % 0

โครงการจัดการขยะอยางยั่งยืนโดยการมี
สวนรวมของประชาชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการชุมชนปลอดภัยหางไกลเอดส์ 0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์สร้าง จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

0 4,182 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

30,000 30,000 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจํานวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

4,998 4,998 0 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจํานวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 42,523 52,180 65,000 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 9,900 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 9,900 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 42,523 62,080 399,000 324,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 260,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 260,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 260,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 42,523 62,080 659,000 324,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 42,523 62,080 659,000 1,106,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 271,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 456,800
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 21,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 749,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 749,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 46,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 795,700
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ยากไร้ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ยากไร้ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชน 14,092 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 6,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูง
อายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 20,592 0 70,000 290,000
รวมงบดําเนินงาน 20,592 0 70,000 290,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,592 0 70,000 290,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,592 0 70,000 1,085,700
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติด
ตั้งโคมไฟฟ้าบริเวณถนนสายบ้านหมอ
พา-เกาะสักหมูที่ 4

0 52,265.02 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติด
ตั้งโคมไฟฟ้าบริเวณสะพานแคง หมูที่ 5

0 27,211.87 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติด
ตั้งโคมไฟฟ้าบริเวณบ้านควนเพ็ง หมูที่ 6

0 0 160,650 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติด
ตั้งโคมไฟฟ้าบริเวณบ้านควนแหวงตก หมูที่ 
11

0 0 0 100 % 150,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติด
ตั้งโคมไฟฟ้าบริเวณบ้านพรุพ้อเหนือ หมูที่ 
1

0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 0 79,476.89 160,650 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 79,476.89 160,650 300,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 79,476.89 160,650 300,000 62
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะอยางยั่งยืนโดยการมี
สวนรวมของประชาชน

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 79,476.89 160,650 310,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนากลุมสตรี 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ 0 0 10,000 -100 % 0 63
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โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้า
ใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 80,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนเทศบาลตําบลป่าบอน 0 0 0 100 % 100,000

อุดหนุนเทศบาลตําบลป่าบอน 0 0 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลโคกทราย

0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
โคกทราย

0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 130,000 130,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 130,000 130,000
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 170,000 210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 170,000 210,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการเเขงขัน
กีฬา

0 0 36,596 -100 % 0

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการเเขงขัน
กีฬา

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 36,596 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 40,000 -37.5 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 40,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 76,596 125,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 76,596 125,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 369,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 369,500
รวมงบบุคลากร 0 0 0 369,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ําฝน

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการอนุรักษ์ประเพณีแหเทียนพรรษา 0 0 7,804 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 12,804 180,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 12,804 240,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอป่าบอน 0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอป่าบอน 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 42,804 639,500
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 119,400 764,500
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 836,379.61 988,797.74 1,388,900 -48.05 % 721,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

17,692.74 19,473.71 20,600 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 38,350 9.52 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,624,080 1,874,960 1,919,300 -36.25 % 1,223,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 124,620 144,000 144,500 -2.08 % 141,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,602,772.35 3,027,231.45 3,511,650 2,128,600
รวมงบบุคลากร 2,602,772.35 3,027,231.45 3,511,650 2,128,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000 50,000 78,000 -23.08 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 34,000 -31.76 % 23,200

รวมค่าตอบแทน 40,200 67,300 112,000 83,200
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 172,600 43,750 100,000 -80 % 20,000

คาเชาทรัพย์สิน 25,861.68 28,987.2 30,000 0 % 30,000

คาธรรมเนียมตางๆ 9,000 5,000 20,000 0 % 20,000

คาเบี้ยประกัน 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,293.88 352.28 30,000 -66.67 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 12,900 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,216,999 1,152,150 630,000 -84.13 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,453,654.56 1,230,239.48 840,000 195,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,960 24,145 45,000 -33.33 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 86,430 153,620 150,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 235,034 593,000 250,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,600 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,881.1 46,425.3 75,000 -20 % 60,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,480 8,400 20,000 50 % 30,000

วัสดุอื่น 149,850 99,000 80,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 589,235.1 924,590.3 645,000 145,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 2,200,000
รวมงบดําเนินงาน 3,083,089.66 2,222,129.78 1,597,000 2,623,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางาน  พร้อมเก้าอี้ 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเชล) 0 0 850,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 212,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง 29,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 14,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 0 1,550 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 19,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อสวานไขควงไฟฟ้าไร้สาย 0 3,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800 17,400 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 34,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 23,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 22,000 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษ A3

0 6,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์

0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 15,000 0 0 % 0

จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก 140,000 0 0 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 476,300 100,950 894,000 0
รวมงบลงทุน 476,300 100,950 894,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6,162,162.01 5,350,311.23 6,002,650 4,751,800
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,447,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 42,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 821,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 45,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,357,100
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,357,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 78,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 78,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 570,000 75.44 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 570,000 1,140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 430,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 570,000 1,648,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 0 0 0 100 % 30,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.59-125ซอย
ควนหมี หมูที่ 7

0 0 219,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเกาะเคี่ยม-บ้านหมอกั้น รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พท.ถ.59-113  หมูที่10

0 0 0 100 % 630,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเกาะยวนนก-ป่าช้าน้ํากระจาย รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น พท.ถ. 59-093 หมูที่ 8

0 0 0 100 % 1,041,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ใน
ตลาดโคกทราย หมูที่ 5

0 0 810,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง สายต้นโดน - 
ควนแหวง หมูที่ 8

302,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 1

39,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 7

276,000 0 0 0 % 0

โครงการฝงทอระบายน้ํา สายหนองจันทร์ - 
ควนนกหว้า หมูที่ 9

89,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คาK)

0 332,813.5 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พท.ถ.059-123 
สายหนองโอน – ศาลาต้นมวง หมูที่ 3

0 0 484,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงฝายโพรงเข้ หมูที่ 7 0 0 175,300 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประดู
หม้อ หมูที่ 12 (กองการศึกษาฯ)

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องน้ํา ศพด.บ้านพรุพ้อ 
(กองการศึกษาฯ)

0 0 32,800 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 706,000 332,813.5 1,921,100 1,771,000
รวมงบลงทุน 706,000 332,813.5 1,921,100 1,801,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 75,000.49 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 75,000.49 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 75,000.49 0 0 0

รวมงานก่อสร้าง 781,000.49 332,813.5 2,491,100 5,806,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,943,162.5 5,683,124.73 8,493,750 10,558,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 10,000

รวมทุกแผนงาน 50,511,820.83 49,876,176.08 63,000,000 65,502,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย 

อ ำเภอป่ำบอน   จังหวัดพัทลุง 
    

                 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,502,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 21,572,440 บาท 
 งบกลาง รวม 21,572,440 บาท 
  งบกลาง รวม 21,572,440 บาท 

               เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                   จ านวน 400,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย   ทุพพลภำพ ตำยและคลอดบุตร 

ฯลฯ ตำม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง เงินเพ่ิมค่ำครองชีพค่ำจ้ำง

ชั่วครำว   โดยปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน  ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว  9 ลง

วันที่ 22 มกรำคม 2557 และหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก. อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81    ลง

วันที่  10 กรกฎำคม 2557 และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน  เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง 

                  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                           จ านวน   17,000 บาท             

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ 2 

พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย  เจ็บป่วย ตำย หรือสูญหำยอันเนื่องมำจำกกำร

ท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง   โดยค ำนวณในอัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงทั้งปี (มกรำคม – ธันวำคม)  

                  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                               จ านวน 16,063,200 บาท   

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ือรองรับกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว  โดยจ่ำยอัตรำเบี้ยยังชีพรำยเดือนแบบ

ขั้นบันได  เว้นแต่ในส่วนของเงินเพ่ิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมข้อ 18 (2) แห่งระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้

ด ำเนินกำรมำก่อนใช้ฐำนข้อมูลจ ำนวนผู้สูงอำยุตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  โดย

ค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยกำรเพ่ิมขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจ ำนวนผู้สูงอำยุที่ได้บันทึกในระบบสำรสนเทศกำร

จัดกำรฐำนข้อมูล  เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำกประกำศบัญชีรำยชื่อฯ  โดยด ำเนินกำร จ่ำยเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ   โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เป็นกำรด ำเนินกำรตำม

ภำรกิจถ่ำยโอนมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ. 2542   

                  เบี้ยยังชีพความพิการ                                                          จ านวน 3,151,200 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ือรองรับกำรจัดสวัสดิกำรเบี้ยควำมพิกำร  ให้แก่คนพิกำรที่มีสิทธิตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ที่ได้

แสดงควำมจ ำนงโดยกำรขอขึ้นทะเบียน เพ่ือขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดย

คนพิกำรที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยควำมพิกำรคนละ  800 บำทต่อเดือนตำมมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ

วันที่   25  พฤศจิกำยน  2557  และคนพิกำรที่มีอำยุต่ ำกว่ำ  18  ปี  คนละ  1 ,000  บำทต่อเดือนตำมมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  28  เมษำยน  2563 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพ่ิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด ำเนินกำร  ตำมข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยด ำเนินกำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร  ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำร  ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2559  รวมถึงหนังสือสั่ งกำรที่ เกี่ยวข้อง  เป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำย

โอน มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ. 2542 

                  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                            จ านวน 114,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัย

แล้ว และมีควำมเป็นอยู่ยำกจนหรือถูกทอดทิ้ง  ขำดผู้อุปกำระดูแล   ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเอง

ได ้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500บำท ต่อเดือน ครบทั้ง 12  เดือน เป็นกำรด ำเนินกำรตำม

ภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16  แห่งพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ. 2542   และระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

                  เงินส ารองจ่าย                                                                    จ านวน 903,002 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสำธำรณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีกำรป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสำธำรณ

ภัย หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม

ไ ด้ ต ำ ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห ำ ด ไ ท ย   ว่ ำ ด้ ว ย วิ ธี ก ำ ร ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น

ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ .  2563  ข้ อ  19 และหนั ง สื อ ก ร ะทรว งมหำด ไทย  ด่ ว นมำก  ที่  มท  0313. 4/ ว  667 ล ง

วันที่  12 มีนำคม 2545 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2559   
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                  รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

       เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)       จ านวน 587,000 บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (กบท.) ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จ

บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2500  โดยค ำนวณตั้งจ่ำย ในอัตรำร้อยละ  2 ของประมำณกำรรำยรับทุก

ประเภทประจ ำปี และมิให้น ำรำยรับประเภทพันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมำรวมค ำนวณ   

                  เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน                                         จ านวน 100,000 บาท

เ พ่ื อ จ่ ำ ย เ ป็ น เ งิ น ส ม ท บ ก อ ง ทุ น ส วั ส ดิ ก ำ ร ชุ ม ช น  ต ำ ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ใ น ค ร ำ ว ป ร ะ ชุ ม เ มื่ อ

วันที่ 29 มิถุนำยน  2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมำณกองทุนสวัสดิกำรชุมชน  โดยยึด

หลักกำรประชำชนออม  1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมบท 1 ส่วน และรัฐบำลสมทบ 1 ส่วน โดยในส่วน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีจ ำนวนเท่ำที่ประชำชนจ่ำยเข้ำกองทุนและไม่ควรเกิน 365 บำทต่อคนต่อปี

และเป็นไปด้วยควำมอิสระตำมศักยภำพทำงกำรคลัง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนรวมในกำรจัดบริกำร

สำธำรณะโดยยึดประโยชน์สุขที่ประชำชนจะได้รับเป็นส ำคัญ และสร้ำงหลักประกันควำม มั่นคงของชุมชนฐำน

รำก ฟ้ืนฟูทุนทำงสังคม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดี

ขึ้น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502  ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2553 เรื่องแนวทำง

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน  พ.ศ. 2561  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ

ที ่3)  พ.ศ. 2565 

                  เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล                       จ านวน 237,038 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน  พ.ศ. 2561  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2565 และประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น

หรือพ้ืนที ่พ.ศ. 2561  ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ  50  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป                                                                                 รวม 9,218,860 บาท 

     งบบุคลากร                                                                                  รวม 7,411,160 บาท 

           เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                            รวม 2,055,960 บาท 

                  ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน 532,080 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2557 และ หนังสือต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้ 

 (1)  ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 21,120  บาท จ านวน 12 เดือน 

 (2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท/คน จ านวน 2 คน    

จ านวน 12 เดือน 

 

                  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก                              จ านวน 45,600 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลพ.ศ.  2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2557    และหนังสือต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้ 

 ( 1)  ค่ า ต อ บ แ ท น ป ร ะ จ า ต า แ ห น่ ง  น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ใ น อั ต ร า เ ดื อ น ล ะ

1,900  บาท จ านวน 12 เดือน  

 (2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเดือนละ  950 บาท/

คน จ านวน   2  คน จ านวน 12 เดือน 
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                  ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                          จ านวน 45,600 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท จ านวน 12 เดือน  

 (2)  ค่ าตอบแทน พิ เศษรองนายกองค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบล  ใน อัตร า เดื อนละ  950  บาท/คน     

จ านวน   2    คน จ านวน 12 เดือน 

 

                 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                               

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                                                                จ านวน 90,720 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2554    แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ

ที ่2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียดดังนี้ 

 (1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,560 

บาท   จ านวน 12 เดือน 
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                  ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/                                              
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                               จ านวน 1,341,960 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง    แยกรายละเอียด
ดังนี้ 
 (1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  11,610 
บาท จ านวน 12 เดือน  
 (2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 9,500 
บาท จ านวน 12 เดือน  
 (3)  ค่าตอบแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล  จ านวน  11 อัตรา    ในอัตราเดือนละ 
7,560  บาท จ านวน 12 เดือน 
 (4)  ค่ าตอบแทนของเลขานุการสภาองค์ การบริหารส่ วนต าบล  จ านวน  1 อัตรา  ใน อัตรา เดือน
ละ 7,560  บาท จ านวน 12 เดือน 
 

          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                               รวม 5,355,200 บาท 
                 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          จ านวน 2,967,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  ให้แก่ข้าราชการ /
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  และ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
 (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
 

                  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น               จ านวน 157,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ

ชั่วคราว , เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.), เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) , เงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่า

อันตรายเป็นปกติ , เงินเพ่ิมต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.), เงินเพ่ิมต าแหน่งด้านพัสดุ , เงินเพ่ิมต าแหน่งด้านการ

สาธารณสุข (พ.ต.ส.), เงินเพ่ิมตามที่กฎหมายก าหนด, เงินค่าตอบแทนรายเดือน , เงินค่าตอบแทนพิเศษราย

เดือน  
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                 เงินประจ าต าแหน่ง                                                           จ านวน 126,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น และ

บริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ จ านวน 2 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

พัทลุ ง   เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับ อัตราและประโยชน์ตอบแทน อ่ืน  ฉบับที่  2 ลงวันที่  

29 กรกฎาคม 2558 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามที่

ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้ง

จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  

                 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า                                                          จ านวน 214,600 บาท

เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า  เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ าของส านักปลัด

จ านวน 1 อัตรา 

                  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                  จ านวน 1,745,600 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558และ จ านวนอัตราตามที่

ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 

                  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                            จ านวน 144,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับดังนี้  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว , เงินเพ่ิมส าหรับพนักงาน

จ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ และเงินเพ่ิมตามที่กฎหมายก าหนด    

     งบด าเนินงาน                                                                                 รวม 1,787,700 บาท 

           ค่าตอบแทน                                                                               รวม 308,200 บาท 

                   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

                                                                                                     จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม

ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าสมนาคุณ

กรรมการสอบคัดเลือกฯ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินรางวัล ฯลฯ 
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                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้อง

ปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่

ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงาน

ปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความ

รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

                  ค่าเช่าบ้าน                                                                      จ านวน 186,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม    (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

                  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
                  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า         จ านวน 49,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับบ านาญปกติ ฯ ที่มี
สิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง   วันที่ 28 มิถุนายน2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ ว1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น                                 จ านวน 13,200 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เ งิ นสวั สดิการ เกี่ ย วกับการศึ กษาบุ ตรขององค์ กรป กครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ.ศ .  2563 และหนั งสื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ค่ า เ ล่ า เ รี ย น   ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท  0809. 3/ ว  1013    ล ง
วั น ที่  18 กุ ม ภ า พั น ธ์  2559  เ รื่ อ ง  ก า ร เ บิ ก เ งิ น  ส วั ส ดิ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ า บุ ต ร   ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย        ที่ มท 0809.3/ว 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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          ค่าใช้สอย                                                                                   รวม 784,500 บาท 

                  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

                  ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล                                                       จ านวน 1,500 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น ค่าก าจัดขยะหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง

หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                  ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                                       จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการ

จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                  ค่าจ้างเหมาบริการ                                                              จ านวน 33,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ,ค่าจ้างเหมาเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจัดท าเว็ปไซต์ ค่าจ้าง

ปรับปรุงโดเมน website ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อ

ส านักงาน หรือป้ายอ่ืนๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการรวมถึงค่าติดตั้งหม้อ

แปลง ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้าง

เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                  ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                  จ านวน 50,000 บาท

เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า เ ช่ า เ ค รื่ อ ง ถ่ า ย เ อ ก ส า ร  แ ล ะค่ า ใ ช้ จ่ า ย อ่ื น ๆที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้าง

เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา                                    จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาของศาลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีเงินกู้ตามโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

                  ค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                             จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นค่ารังวัดและธรรมเนียมอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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                  ค่าเบี้ยประกัน                                                                     จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาทิเช่นรถยนต์ทาง

ราชการ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

                 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                                                จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือจัดท ารูปเล่มเอกสารต่างๆและค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                       จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา

นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ค่าใช้จ่ายใน

พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2562  

                  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   

                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         จ านวน 120,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

                  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                               จ านวน 120,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

                 โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น                                                จ านวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล หรือการจัดการเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล และการจัดการเลือกตั้งอ่ืนๆที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด  เป็นไปตาม    

-ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  101 ล าดับที่ 1 
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                 โครงการจัดงานรัฐพิธี                                                           จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันรัฐพิธี  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมงานรัฐ

พิธี กิจกรรมเทิดพระเกียรติในงานวันส าคัญต่างๆ  เช่น    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรม

สาธารณะ  ค่าตอบแทนเจ้ าหน้าที่ช่วยปฏิบัติ งานในการจัดงาน  และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้

เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ   กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ

ในการจัดงาน ฯลฯ 

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ

ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  49 ล าดับที่ 1 

 

                 โครงการอบรมสร้างจิตส านึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต      จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านการป้องกันและต่อต้านการ

ทุจริต  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า

หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่า

กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม ฯลฯ 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 102 ล าดับที่ 6 

                  โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  

                                                                                                   จ านวน 145,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า

หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่า

กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม ฯลฯ 
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  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 101 ล าดับที่ 3 

 

                  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                                  จ านวน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกต ิ 

          ค่าวัสดุ                                                                                     รวม 300,000  บาท    

                 วัสดุส านักงาน                                                                     จ านวน 70,000  บาท

เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น ค่ า วั ส ดุ ส า นั ก ง าน  ประ เภทวั ส ดุ ค งทน   วั ส ดุ สิ้ น เ ปลื อ ง ร ว มถึ ง ร า ย จ่ า ย เ พ่ื อ

ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น   ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น   หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง   ที่ถูพ้ืน   ตะแกรงวางเอกสาร    ฯลฯ 

                 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า

ขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด

กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชัก

ฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง  สัญญาณ  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า   ฯลฯ 

                  วัสดุงานบ้านงานครัว                                                           จ านวน 30,000 บาท

เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน   วัสดุสิ้น เปลือง   รวมถึงรายจ่ายเ พ่ือ

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า

ติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น   หม้อ  กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วย

ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า     ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่

ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ 
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                 วัสดุก่อสร้าง                                                                        จ านวน  5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง

รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า

ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น   ไม้ต่าง ๆ  ค้อน  ฯลฯ 

                  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                    จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า

ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ

เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย  ฯลฯ 

                  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                    จ านวน 120,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า

ขนส่ง  ค่า ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น   แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด ฯลฯ 

                  วัสดุการเกษตร                                                                    จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึง

รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่น   ค่าขนส่ง  ค่า

ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง อาทิเช่น  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ

กระทะ คราดซี่พรวนดิน  ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน ฯลฯ 

               วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                          จ านวน 5,000บาท 

เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี   ค่า

ประกันภัย   ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง   ฯลฯ   
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                  วัสดุคอมพิวเตอร์                                                               จ านวน 40,000 บาท

เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุ อุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า

ขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ

แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย

เคเบิล  หน่ วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ ฟ  ซีดี รอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  แผงแป้น อักขระ  หรือ

แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์  

(Cut  Sheet Feeder )ฯลฯ 

          ค่าสาธารณูปโภค                    รวม  395,000 บาท 

                ค่าไฟฟ้า                                                                      จ านวน  240,000  บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ระบบกล้องวงจรปิด ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลและค่ากระแสไฟฟ้าอ่ืนๆรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่น ค่าบริการ  ค่า

ภาษ ีที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจ่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

               ค่าบริการโทรศัพท์                                                                   จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานในส านักงาน ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่นค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้อง   

               ค่าบริการไปรษณีย์                                                                จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระค่าใช้บริการไปรษณีย์ในกิจการหรืองานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่า

ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

                 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                           จ านวน 110,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
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     งบเงินอุดหนุน                                                  รวม 20,000 บ า ท

 เงินอุดหนุน                                      รวม 20,000  บ า ท

       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

                 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน                                     จ านวน 20,000บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  เพ่ือด าเนินโครงการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอ าเภอป่าบอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) หน้าที่ 103 ล าดับที่ 7 

 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ                          รวม  688,700 บาท   

     งบบุคลากร                                      รวม 623,700  บ า ท

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                            รวม 623,700 บาท

        เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             จ านวน 339,000บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  ให้แก่ข้าราชการ /

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  และ พระราชบัญญัติระเบียบ

บริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น  พ.ศ .  2542   จ านวน อัตราตามที่ ป รากฏในแผนอัตราก าลั งสาม

ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         จ านวน 284,700 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุ คคลส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ .  2542 และตามประกา ศ คณ ะกร รม ก า ร พนั ก ง านส่ ว น ต า บลจั ง ห วั ด

พัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน

อัตราก าลัง 
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     งบด าเนินงาน                                                รวม 65,000  บ า ท

 ค่าตอบแทน                             รวม 25,000  บ า ท

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

                  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า         จ านวน 25,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับบ านาญปกติ ฯ ที่มี

สิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013

ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0809.3/ว 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

          ค่าใช้สอย                                        รวม 40,000  บาท

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

                 ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ     จ านวน 20,000  บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือจัดท ารูปเล่มเอกสารต่างๆและค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน 10,000 บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ

บูรณาการจัดท าแผนฯ รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

                  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

                   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                       จ านวน 5,000 บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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                  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                        จ านวน  5,000 บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

งานบริหารงานคลัง                รวม  4,922,900 บาท   

     งบบุคลากร                                     รวม 3,375,700 บาท 

                เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                         รวม 3,375,700 บาท 

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        จ านวน 2,731,000 บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  ให้แก่ข้าราชการ /

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  และ พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  

 

                  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           จ านวน 22,000 บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ

ชั่วคราว , เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.), เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) , เงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่า

อันตรายเป็นปกติ , เงินเพ่ิมต าแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก.), เงินเพ่ิมต าแหน่งด้านพัสดุ , เงินเพ่ิมต าแหน่งด้านการ

สาธารณสุข (พ.ต.ส.), เงินเพ่ิมตามที่กฎหมายก าหนด, เงินค่าตอบแทนรายเดือน , เงินค่าตอบแทนพิเศษราย

เดือน   

                   เงินประจ าต าแหน่ง                        จ านวน 42,000 บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น และ

บริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ จ านวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

พัทลุ ง   เ รื่ องหลัก เกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับ อัตราและประโยชน์ตอบแทน อ่ืน  ฉบับที่ 2  ลงวันที่

29 กรกฎาคม 2558 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามที่

ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้ง

จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
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               ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                        จ านวน 580,700 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และ จ านวนอัตราตามที่

ปรากฏในแผนอัตราก าลัง  

     งบด าเนินงาน                                    รวม 1,547,200 บาท

 ค่าตอบแทน                                              รวม 387,200  บาท

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

                                                                                                  จ านวน 200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ  อาทิเช่น  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงาน

จ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือ

กระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

                  ค่าเช่าบ้าน                        จ านวน 168,000   บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม    (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

        เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร        

        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า      จ านวน  19,200 บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับบ านาญปกติ ฯ ที่มี

สิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว1013 
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ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง      

          ค่าใช้สอย                  รวม 1,055,000  บาท

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        ค่าจ้างเหมาบริการ               จ านวน 800,000  บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก,ค่าจ้างเหมาเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการ

จ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ หรือป้ายอ่ืนๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างท าระบบแผนที่

ภาษี ค่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญบัญชี  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิก

จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

        ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                            จ านวน  5,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นค่ารังวัดและธรรมเนียมอ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนด   

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ              จ านวน 40,000    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน      

      

        ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                             จ านวน   40,000  บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    
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        โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                   จ านวน 150,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้

และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร  

ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562  

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 102 ล าดับที่ 5     

        

                  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                        จ านวน 20,000  บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกต ิ 

          ค่าวัสดุ                    รวม 105,000 บาท  

                  วัสดุส านักงาน                       จ านวน  70,000  บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อ

เติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น

หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร

เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง   ที่ถูพ้ืน   ตะแกรงวางเอกสาร    ฯลฯ     

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                         จ านวน   5,000  บ า ท

เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี   ค่า

ประกันภัย   ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง   ฯลฯ 
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        วัสดุคอมพวิเตอร์                                 จ านวน 30,000  บ า ท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ อะไหล่

รวมถึง รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า

ขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ

แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย

เคเบิล  หน่ วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ ฟ  ซีดี รอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  แผงแป้น อักขระ  หรือ

แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ 

Cut  Sheet Feeder ฯลฯ        
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                       รวม  646,800  บาท  

     งบบุคลากร                                            รวม  491,800  บาท
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                        รวม  491,800  บาท 

        เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        จ านวน  302,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  ให้แก่ข้าราชการ /
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง  เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
         

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       จ านวน  21,300  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ ชั่วคราว

, เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.), เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) , เงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตราย

เป็นปกต ิ, เงินเพ่ิมต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.), เงินเพ่ิมต าแหน่งด้านพัสดุ , เงินเพ่ิมต าแหน่งด้านการสาธารณสุข

(พ.ต.ส.), เงินเพ่ิมตามที่กฎหมายก าหนด, เงินค่าตอบแทนรายเดือน , เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 
       

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง               จ านวน  157,700  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

และ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง   

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                    จ านวน  10,800  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับดังนี้  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว , เงินเพ่ิมส าหรับ

พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ และเงินเพ่ิมตามที่กฎหมายก าหนด  
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     งบด าเนินงาน                          รวม  155,000  บาท   

          ค่าตอบแทน                  รวม  40,000  บาท  

               ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                                                                                  จ านวน 40,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

          ค่าใช้สอย                                         รวม  110,000  บาท

        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                จ านวน  5,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                       จ านวน  5,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

        โครงการจัดตั้งด่านชุมชน/ จุดบริการเทศกาลปีใหม่                    จ านวน  5,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดตั้งด่านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2566 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่50 ล าดับที่ 1   
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       โครงการจัดตั้งด่านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลสงกรานต์                  จ านวน  5,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดตั้งด่านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2566 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50 ล าดับที่ 2    
 
        โครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัย                    จ านวน  20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย   เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ  โดยอาจให้เป็น
สิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพ้ืนที่หรือ
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 1   
  

       โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                                                                                                   จ านวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่ พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 52 ล าดับที่ 7  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณส าหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ  
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        โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                จ านวน  50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    เช่น ค่าใช้จ่าย
เกีย่วกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51 ล าดับที่ 4  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553       
 ค่าวัสดุ                              รวม 5,000 บาท
        วัสดุเครื่องดับเพลิง                         จ านวน 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น วาล์วน้ าดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่ง
น้ า สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น  สายฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  
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งานจราจร                                    รวม  15,000  บาท  

     งบด าเนินงาน                           รวม 15,000  บาท
 ค่าใช้สอย                                             รวม 10,000 บาท
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
        โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านวินัยจราจร     จ าน วน  10 ,000  บ าท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านวินัยจราจร เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51 ล าดับที่ 3  
 
 ค่าวัสดุ                              รวม 5,000  บาท

      วัสดุจราจร                          จ านวน 5,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุจราจรประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อ

เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน      ให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกต ิรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี     ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ

เช่น  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ (แบบ

พลาสติก และแบบคอนกรีต) สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ     
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                 รวม  1,658,900  บาท   
     งบบุคลากร                                 รวม  1,478,100  บาท
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                               รวม  1,478,100  บาท
      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                   จ านวน  848,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  ให้แก่ข้าราชการ /
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง  เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
 

        เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           จ านวน  3,400 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว

เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.), เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) , เงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตราย

เป็นปกต,ิเงินเพ่ิมต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.),เงินเพ่ิมต าแหน่งด้านพัสดุ ,เงินเพ่ิมต าแหน่งด้านการสาธารณสุข

(พ.ต.ส.), เงินเพ่ิมตามที่กฎหมายก าหนด, เงินค่าตอบแทนรายเดือน , เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 

                    เงินประจ าต าแหน่ง                    จ านวน 42,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น และ

บริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ จ านวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

พั ท ลุ ง   เรื่ อ งห ลั ก เกณ ฑ์ และ เงื่ อน ไข เกี่ ย วกั บ อัต ราและประโยชน์ ตอบ แท น อ่ืน  ฉบั บ ที่  2  ล ง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวน

อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดย

ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

       คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง                    จ านวน  559,900 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

และ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 
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       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                   จ านวน 24,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับดังนี้  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว , เงินเพ่ิมส าหรับ

พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ และเงินเพ่ิมตามที่กฎหมายก าหนด 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 180,800 บาท

 ค่าตอบแทน                            รวม 95,800 บาท

       ค่าเช่าบ้าน                                  จ านวน 48,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม    (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/

ว 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า        จ านวน 47,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับบ านาญปกติ ฯ ที่มี

สิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/

ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

          ค่าใช้สอย                                            รวม  25,000 บาท
        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          จ านวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

       คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม                             จ านวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                       จ านวน  5,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  

          ค่าวัสดุ                    รวม 60,000  บาท

       วัสดุส านักงาน                          จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  

ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ

เช่น   หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด

เหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง   ที่ถูพ้ืน   ตะแกรงวางเอกสาร    ฯลฯ 

       วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                         จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า

ขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด

กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชัก

ฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง  สัญญาณ  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า   ฯลฯ 

        วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            จ านวน 5,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า  

ขนส่ง  ค่า ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น   แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด ฯลฯ 

      วัสดุคอมพิวเตอร์                                จ านวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน

การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า

ขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์

หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ

ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ

แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เช่น RAM  

คัตซีทฟีดเตอร์ Cut  Sheet Feeder ฯลฯ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                      รวม  12,733,400 บาท 

     งบบุคลากร                                 รวม  4,289,500 บาท

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                         รวม 4,289,500 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                จ านวน  2,377,700 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  ให้แก่ข้าราชการ /

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง  เรื่องหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  และ พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลั ง             

สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      จ านวน 134,400 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ

ชั่วคราว , เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.), เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) , เงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งที่ต้อง   

ฝ่าอันตรายเป็นปกติ , เงินเพ่ิมต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.), เงินเพ่ิมต าแหน่งด้านพัสดุ , เงินเพ่ิมต าแหน่งด้านการ

สาธารณสุข (พ.ต.ส.), เงินเพ่ิมตามที่กฎหมายก าหนด, เงินค่าตอบแทนรายเดือน , เงินค่าตอบแทนพิเศษราย

เดือน    

        เงินวิทยฐานะ                              จ านวน  176,400 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น   ดังนี้ 

-ระดับช านาญการจ านวน 1อัตรา เป็นเงิน  42,000 บาท 

-ระดับช านาญการพิเศษจ านวน 2 อัตรา  เป็นเงิน 134,400 บาท 
 

        ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                 จ านวน  1,507,700  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 

 และ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 
 

        เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                     จ านวน  93,300 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับดังนี้  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว , เงินเพ่ิมส าหรับ

พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ และเงินเพ่ิมตามที่กฎหมายก าหนด  
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     งบด าเนินงาน                                        รวม  4,991,500  บาท 

 ค่าตอบแทน                             รวม 64,400 บาท

        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        

        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า    จ านวน 64,400  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับบ านาญปกติ ฯ ที่มี

สิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/

ว 1013    ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

          ค่าใช้สอย                                          รวม  2,560,600 บาท

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

      ค่าจ้างเหมาบริการ                      จ านวน  200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก,ค่าจ้างเหมาเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการ

จ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอ่ืนๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่า

ติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการรวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ และ

ค่ าใช้ จ่ าย อ่ืนๆที่ เกี่ ยวข้อ ง  เป็ น ไปตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                      จ านวน  35,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

       คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม                   จ านวน 35,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    
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                  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                   จ านวน  100,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัด
กิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน  และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน  และการจัดกิจกรรมสาธารณะ   กรณีค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  80  ล าดับที่ 2  
 

       โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหารสถานศึกษา                จ านวน 2,120,600  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
1.ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล       จ านวน 1,394,350 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย  อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน  
2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)      จ านวน 460,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายเช่นสื่อการเรียนการสอนเครื่องเล่น และรายจ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง(คนละ  
1,700 บาท ต่อคนต่อปี) 
3.ค่าหนังสือเรียน           จ านวน 47,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน และรายจ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (คนละ 200 บาท ต่อคนต่อปี) 
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน      จ านวน 47,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่าอุปกรณ์การเรียน   และรายจ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  (คนละ 200 บาท 
ต่อคนต่อปี) 
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน   จ านวน 70,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่าเครื่องแบบนักเรียน และรายจ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  (คนละ 300 บาท 
ต่อคนต่อปี) 
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 101,050 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (คนละ 430 บาท 
ต่อคนต่อปี) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 81  ล าดับที่  3 
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        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                              จ านวน 70,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  

       ค่าวัสดุ                                       รวม  2,220,500  บาท
        วัสดุส านักงาน                       จ านวน 40,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น   ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
อาทิเช่น   หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง   ที่ถูพ้ืน   ตะแกรงวางเอกสาร    ฯลฯ 

        วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                          จ านวน 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชัก
ฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง  สัญญาณ  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า   ฯลฯ 

       วัสดุงานบ้านงานครัว                 จ านวน  2,125,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า
ติดต้ัง  เป็นต้น อาทิเช่น   หม้อ  กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า     ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่
ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ จ านวน 30,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กปฐมวัย/เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายและส าหรับเด็กอนุบาล/เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่
ต าบลโคกทราย จ านวน 2,095,500 บาท (จ านวนคนละ 7.37 บาท/วัน จ านวนวัน 260 วัน) 

                  วัสดุก่อสร้าง                         จ านวน 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น   ไม้ต่าง ๆ  ค้อน  ฯลฯ 
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       วัสดุการเกษตร                         จ านวน 5,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่น   ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ คราด    
ซี่พรวนดิน  ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน ฯลฯ   
 
        วัสดุคอมพิวเตอร์               จ านวน 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

รวมถึง รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง

ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ

พิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องสาย

เค เบิ ล  หน่ วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ  ซีดี รอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง แผงแป้ น อักขระ  หรือ

แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ 

Cut  Sheet Feeder ฯลฯ 
 

          ค่าสาธารณูปโภค                                         รวม  146,000 บาท

      ค่าไฟฟ้า             จ านวน 146,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย และค่ากระแสไฟฟ้าอ่ืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น 

ค่าบริการ  ค่าภาษ ีที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจ่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

     งบเงินอุดหนุน                                       รวม  3,452,400  บาท 
          เงินอุดหนุน                     รวม  3,452,400 บาท
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
       โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนหินแท่น                  จ านวน  533,400 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านควนหินแท่น ในการด าเนินการตามโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) หน้าที่ 83 ล าดับที่ 9  
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        โครงการอุดหนุนโรงเรยีนบ้านควนแหวง                จ านวน  1,075,200 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านควนแหวง ในการด าเนินการตามโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 11 
 

        โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดควนเพ็ง                   จ านวน  739,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดควนเพ็ง ในการด าเนินการตามโครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) หน้าที่ 83 ล าดับที่ 10  

       โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกตะเคียน                     จ านวน 302,400 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดโคกตะเคียน ในการด าเนินการตามโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 12  
 

         โครงการอุดหนุนโรงเรยีนวัดพรุพ้อ                  จ านวน 802,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพรุพ้อ  ในการด าเนินการตามโครงการอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กอนุบาลและเด็ก   ป.1-ป.6 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 13  
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                      รวม  772,400 บาท 

     งบบุคลากร                                  รวม 427,400 บาท 

               เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                      รวม 427,400 บาท

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        จ านวน 214,600 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  ให้แก่ข้าราชการ /

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง  เรื่องหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และ พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  
 

        ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                           จ านวน 212,800 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

และ จ านวนอตัราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง   

     งบด าเนินงาน                                      รวม 85,000 บาท

 ค่าใช้สอย                                     รวม 85,000 บาท

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

       ค่าเบี้ยประกัน                                                     จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาทิเช่นรถยนต์ทาง

ราชการ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม   

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                       จ านวน 5,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
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        ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                        จ านวน  5,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

       โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลเอดส์                    จ านวน 10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลเอดส์เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพั่ก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 85 ล าดับที่ 1  
 

        โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด                             จ านวน 10,000 บาท     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 53 ล าดับที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 



  115 

 

        โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  

ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี   

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี                                                    จ านวน 40,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2562  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  85 ล าดับที่  2 
  

       โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                                     จ านวน 10,000 บาท      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนจ านวนสัตว์ ตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าส ารวจสัตว์ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

-เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2562  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2562  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ล าดับที่ 3   

     งบเงินอุดหนุน                                                              รวม  260,000 บาท     

          เงินอุดหนุน                                             รวม 260,000 บาท 

               เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน        

      โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านกันแร่                  จ านวน 20,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่2 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านกันแร่ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.  2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 2  
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        โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข บ้านควนปอม                     จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่8 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านควนปอม    

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 8 
 

       โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข บ้านควนเพ็ง                    จ านวน  20,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านควนเพ็ง    

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 6 
 

       โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข บ้านควนหินแท่น         จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่9 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านควนหินแท่น    

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 9 
 

        โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข บ้านควนแหวงตก        จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่11 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านควนแหวงตก    

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 11  
 

        โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านควนแหวงออก    จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่7 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านควนแหวงออก    

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 7 
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         โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข บ้านชายหาร          จ านวน 20,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่13 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านชายหาร 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 13  
 

        โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านพรุพ้อใต้              จ านวน 20,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่12 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านพรุพ้อใต้ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 12 
 

        โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข บ้านพรุพ้อเหนือ                จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านพรุพ้อเหนือ  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 1  
 

       โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านหนองบ่อ         จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านหนองบ่อ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 4  
 

        โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข บ้านหนองผักบุ้ง                จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่10 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านหนองผักบุ้ง   

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 10  
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        โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข บ้านห้วยข้ีใต้                    จ านวน 20,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านห้วยขี้ใต้ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 3  
 

       โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านหัวควน                  จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่5 ด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข บ้านหัวควน   

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 5 

 

งานโรงพยาบาล                                       รวม 10,000 บาท  

     งบด าเนินงาน                              รวม 10,000 บาท

 ค่าวัสดุ                               รวม 10,000 บาท

       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                       จ านวน 10,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ

ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย    ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น ชุดตรวจสารเสพติด  เปลหามคนไข้  เครื่องวัดน้ าฝน ฯลฯ  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                 รวม 324,000 บาท 

     งบด าเนินงาน                                      รวม 324,000 บาท 

          ค่าตอบแทน                                             รวม 324,000 บาท

        ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                                                                                จ านวน 120,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่

มีภาวะพ่ึงพิง ได้แก่  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่

ใกล้เคียง   ที่ได้รับค าสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

การเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562  
 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                  จ านวน 204,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้อง

ปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน

ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดย

ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ

ให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                 รวม  795,700 บาท 

     งบบุคลากร                                     รวม 749,700 บาท

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                   รวม 749,700 บาท

        เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          จ านวน 271,500 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  ให้แก่ข้าราชการ /

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง  เรื่องหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และ พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  
 

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                     จ านวน  456,800 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  และ 

จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง  
 

        เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              จ านวน  21,400 บาท     

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับดังนี้  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว , เงิน

เพ่ิมส าหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ และเงินเพ่ิมตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

     งบด าเนินงาน                                                 รวม 46,000 บาท

 ค่าตอบแทน                           รวม 36,000 บาท

        ค่าเช่าบ้าน                               จ านวน 36,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม    (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/

ว 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
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    ค่าใช้สอย                                 รวม 10,000 บาท  

                รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             จ านวน  5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน      

       ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                จ านวน 5,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                         รวม 290,000  บาท 
 

     งบด าเนินงาน               รวม 290,000 บาท 

           ค่าใช้สอย                        รวม 290,000 บาท
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
      โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้                       จ านวน 50,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้  เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ  โดยอาจให้เป็น
สิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพ้ืนที่หรือ
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 88 ล าดับที่ 4  
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       โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน                             จ านวน 20,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 87 ล าดับที่ 1  
 

        โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                             จ านวน 20,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 87 ล าดับที่ 2 
 

      โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ    จ านวน 200,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 87 ล าดับที่ 3     
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและประปา                                   รวม  300,000 บาท    

     งบเงินอุดหนุน                                                              รวม 300,000 บาท
 เงินอุดหนุน                          รวม 300,000 บาท
      เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
 

      โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า 
บริเวณบ้านควนแหวงตก หมู่ที่ 11                                                           จ านวน 150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้ งโคมไฟฟ้า      
ส่องสว่างบริเวณบ้านควนแหวงตก หมู่ที ่11 ระยะทาง 900 เมตร รายละเอียดตามแผนผัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เลขที ่52/2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติมครั้งที ่1  หน้าที่ 9 ล าดับที่ 2  
 

       โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า 
บริเวณบ้านพรุพ้อเหนือ หมู่ที่ 1                                                    จ านวน  150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณบ้านพรุพ้อเหนือ หมู่ที ่1 ระยะทาง 900 เมตร รายละเอียดตามแผนผัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เลขที ่53/2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) เพ่ิมเติมครั้งที ่1  หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1  
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                      รวม 10,000 บาท 
     งบด าเนินงาน                              รวม 10,000 บาท 
           คา่ใช้สอย                     รวม 10,000 บาท 
         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
 

         โครงการจัดการขยะอย่างย่ังยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน       จ านวน 10,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที ่1  หน้าที่ 2 ล าดับที่ 1   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                 รวม 210,000 บาท 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 80,000  บาท

 ค่าใช้สอย                                             รวม 80,000  บาท 

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
 

       โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน            จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 1  
 

       โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ                            จ านวน 20,000 บาท       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ

การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพั่ก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 2 
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       โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว                                          จ านวน  20,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ ายเอกสาร   ค่า พิมพ์เอกสารและสิ่ ง พิม พ์   ค่าหนั งสือส าหรับผู้ เข้ ารับการ

ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 3    
 

                  โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

                                                                                                  จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า

วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า

หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม ฯลฯ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 4  
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     งบเงินอุดหนุน                                   รวม  130,000 บาท 

          เงินอุดหนุน                          รวม  130,000 บาท 

                  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

                  โครงการอุดหนุนเทศบาลต าบลป่าบอน         จ านวน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลต าบลป่าบอน ในการด าเนินการตามโครงการ 

จัดงานสับปะรด ผลไม้และของดีอ าเภอป่าบอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 5 
  

                  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

        โครงการอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลโคกทราย       จ านวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลโคกทราย ในการด าเนินงานตาม 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบล  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 6 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ                                            รวม  125,000  บาท 

     งบด าเนินงาน                รวม  125,000  บาท 

           ค่าใช้สอย                รวม  100,000  บาท
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
        โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแเข่งขันกีฬา          จ านวน 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ส าหรับนักเรียนของ
โรงเรียน หรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กีฬาส าหรับเยาวชน  หรือกีฬาประชาชนในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น   ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่าย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92 ล าดับที่ 2  
 

           คา่วัสดุ                                                รวม  25,000  บาท 

       วัสดุกีฬา                                จ านวน  25,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน     ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี   ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น  ห่วงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอล นาฬิกา
จับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น   เสาตาข่ายตะกร้อ  เสาตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ต
บอลเหล็ก  กระดานแสดงผล   ฯลฯ   
       

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                      รวม  639,500 บาท 
     งบบุคลากร                                    รวม 369,500 บาท 

          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                  รวม 369,500 บาท

        เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                   จ านวน  369,500 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  ให้แก่ข้าราชการ /

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง  เรื่องหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และ พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
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     งบด าเนินงาน                                                     รวม  240,000 บาท

 ค่าตอบแทน                                    รวม 60,000  บาท

      ค่าเช่าบ้าน                       จ านวน 60,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม    (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/

ว 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

            ค่าใช้สอย                         รวม 180,000 บาท

        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  

                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                 จ านวน 5,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

       ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                              จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

                โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                             จ านวน  100,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและ
การจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน  และการจัดกิจกรรมสาธารณะ   กรณีค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  94 ล าดับที่ 1 
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        โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์                       จ านวน  50,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  เช่น    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและ
การจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ   กรณีค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  94 ล าดับที่ 2   
 

        โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน  าฝน         จ านวน  20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และ
การจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้าที่  1 ล าดับที่ 1  
 

     งบเงินอุดหนุน                                     รวม  30,000 บาท 

         เงินอุดหนุน                                        รวม 30,000 บาท 

                เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน   

                อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอป่าบอน                              จ านวน  30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สภาวัฒนธรรมอ าเภอป่าบอนเพ่ือด าเนินโครงการประเพณีลากพระอ าเภอ       

ป่าบอน จังหวัดพัทลุง   

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 – 2570  ) หน้าที่ 95 ล าดับที่ 5 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                  รวม  4,751,800  บาท 

     งบบุคลากร                                              รวม  2,128,600  บาท     
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม  2,128,600  บาท
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                     จ านวน  721,600  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  ให้แก่ข้าราชการ /
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริห ารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . 2542   จ าน วน อัตราตามที่ ป รากฏ ในแผน อัตราก าลั งส ามปี
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปจัจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

        เงินประจ าต าแหน่ง                 จ านวน  42,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น และบริหาร
ท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ จ านวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี  (ปีงบประมาณ  2564 - 2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  

        ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                      จ านวน  1,223,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และ จ านวนอตัราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตราก าลัง  

        เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง              จ านวน  141,500  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับดังนี้  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว , เงินเพ่ิม
ส าหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ และเงินเพ่ิมตามที่กฎหมายก าหนด   
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     งบด าเนินงาน                                             รวม  2,623,200  บาท
 ค่าตอบแทน                                                  รวม  83,200  บาท
       ค่าเช่าบ้าน                     จ านวน  60,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม    (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า          จ านวน  23,200  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับบ านาญปกติ ฯ ที่มีสิทธิ
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิก ารเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 1013    ลงวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน  สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร   หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย       ที่ มท 0809.3/ว 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง      
 

ค่าใช้สอย                                       รวม  195,000  บาท    
               รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
       ค่าจ้างเหมาบริการ                                       จ านวน  20,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก,ค่าจ้างเหมาเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้
ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน
ราชการรวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  

        ค่าเช่าทรัพย์สิน       จ านวน  30,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                  ค่าธรรมเนียมต่างๆ           จ านวน  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นค่ารังวัดและธรรมเนียมอ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนด  
 



  133 

 

                  ค่าเบี้ยประกัน                            จ านวน  5,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่นรถยนต์ทาง
ราชการ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                 จ านวน  10,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
 

                   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม       จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                 จ านวน  100,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ  

           ค่าวัสดุ                                                รวม  145,000  บาท

      วัสดุส านักงาน                จ านวน  30,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อ

เติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น   ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิ

เช่น   หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด

เหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง   ที่ถูพ้ืน   ตะแกรงวางเอกสาร    ฯลฯ     

       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                           จ านวน  20,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่น ค่า

ขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม

ล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย  ฯลฯ  
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                   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                         จ านวน  60,000  บาท     

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า

ขนส่ง  ค่า ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น   แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด ฯลฯ 

                   วัสดุการเกษตร                            จ านวน  5,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึง

รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่น   ค่าขนส่ง  ค่า

ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง อาทิเช่น  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ คราดซี่

พรวนดิน  ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน ฯลฯ     

        วัสดุคอมพิวเตอร์                          จ านวน  30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่า

ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์

ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย

ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ

แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ 

Cut  Sheet Feeder ฯลฯ         
  

          ค่าสาธารณูปโภค                                    รวม  2,200,000  บาท  

               ค่าไฟฟ้า              จ านวน  2,200,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระค่าไฟฟ้าส าหรับระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลและค่า

กระแสไฟฟ้าอ่ืนๆรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ  ค่าภาษ ีที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง

จ่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
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งานก่อสร้าง                                  รวม  5,806,600   บาท  
     งบบุคลากร               รวม  2,357,100   บาท 
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                รวม  2,357,100   บาท
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        จ านวน  1,447,600  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ /
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                   จ านวน  42,600  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว , เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.), เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) , เงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งที่ต้อง       
ฝ่าอันตรายเป็นปกติ , เงินเพ่ิมต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.), เงินเพิ่มต าแหน่งด้านพัสดุ , เงินเพ่ิมต าแหน่งด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.), เงินเพ่ิมตามท่ีกฎหมายก าหนด, เงินค่าตอบแทนรายเดือน , เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 

       คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง                          จ านวน  821,400  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตราก าลัง  

                เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                           จ านวน  45,500  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมของพนักงานจ้าง ทีม่ีสิทธิได้รับดังนี้  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว , เงินเพ่ิมส าหรับพนักงาน
จ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ และเงินเพ่ิมตามท่ีกฎหมายก าหนด  

     งบด าเนินงาน                                    รวม  1,648,000  บาท   

         ค่าตอบแทน                                       รวม  78,000  บาท
       ค่าเช่าบ้าน                                   จ านวน  78,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม    (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง    
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          ค่าใช้สอย                          รวม  1,140,000  บาท   

               รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

       ค่าจ้างเหมาบริการ                                                    จ านวน   80,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก,ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท า, ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์

หรือป้ายอ่ืนๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการรวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง  และ

ค่ า ใช้ จ่ าย อ่ืน ๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง  เป็ น ไป ต ามห นั งสื อ ก ระท รวงมห าด ไท ย  ที่  มท  0808 .2 /ว  4044  ล ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               จ านวน  30,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน       

                   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม              จ านวน  30,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             จ านวน  1,000,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

 ค่าวัสดุ                              รวม  430,000  บาท

     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               จ านวน  150,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ประเภทวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า

ขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด

กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์

ลอยพร้อมเครื่องส่ง  สัญญาณ  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า   ฯลฯ   
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                  วัสดุก่อสร้าง             จ านวน  200,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง

รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า

ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น   ไม้ต่าง ๆ  ค้อน  ฯลฯ  

                   วัสดุอื่น                            จ านวน  80,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอ่ืน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน      ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี   ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์
น้ า – ไฟฟ้า  มาตรวัดน้ า ฯลฯ  
 

     งบลงทุน                 รวม 1,801,500  บาท 
          ค่าครุภัณฑ์          รวม  30,500  บาท 
               ครุภัณฑ์ส ารวจ  
               กล้องระดับ               จ านวน  30,500  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย  30 เท่า   จ านวน  1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง   
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ  
3) มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า  
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564   
 (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 
 

          ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               รวม  1,771,000 บาท 
               ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ        
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเคี่ยม-บ้านหมอกั้น  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.59-113  หมู่ที ่10     จ านวน  630,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเคี่ยม-บ้านหมอกั้น รหัสทางหลวงท้องถิ่น  พท.ถ.59-
113 หมู่ที ่10 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50 เมตร  ยาว 240  เมตร  หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร 
- ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับ
ที ่7) พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566–2570 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 หน้าที่ 6  ล าดับที่ 3 
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       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยวนนก-ป่าช้าน้ ากระจาย  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 59-093 หมู่ที่ 8            จ านวน  1,041,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยวนนก-ป่าช้าน้ ากระจาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น  พท.ถ.
59-093 หมู่ที ่8  กว้าง 4.00 ม.  ยาว 347 ม. หนา 0.15 ม. มีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,388 ตร.ม.  ไหล่ทาง
ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร   
- ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับ
ที ่7) พ.ศ.2562 
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 )เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 
5  ล าดับที่ 2   
                 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)      
        ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                 จ านวน  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ส าหรับค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
และสิ่งสาธารณูปการ 
- ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน  2544  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837  ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
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แผนงานการเกษตร 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                           รวม  10,000  บาท   

     งบด าเนินงาน                  รวม  10,000  บาท
 ค่าใช้สอย         รวม  10,000  บาท
        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

        โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  

                                                                                                 จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ในการด า เนิ น โครงการรณ รงค์ ส ร้ างจิ ตส านึ ก ในการอนุ รั กษ์ ป่ า ไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที ่1  หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 
            



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 17,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,063,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,151,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 114,000

เงินสํารองจาย 903,002

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

587,000

เงินสมทบเข้ากองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

237,038

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 17,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,063,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,151,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 114,000

เงินสํารองจาย 903,002

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

587,000

เงินสมทบเข้ากองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

237,038

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

141



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,341,960

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,037,800 302,000 3,226,500 214,600 271,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

179,200 21,300 137,800

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 214,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,611,000 157,700 2,067,600 212,800 456,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

144,000 10,800 117,300 21,400

เงินวิทยฐานะ 176,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

250,000 40,000 120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,341,960

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

369,500 2,169,200 12,591,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

42,600 380,900

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 214,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,044,900 7,550,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

187,000 480,500

เงินวิทยฐานะ 176,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

410,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 204,000

คาเชาบ้าน 354,000 48,000 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

13,200

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

93,200 112,200

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล

1,500

คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

10,000

คาจ้างเหมาบริการ 833,000 200,000

คาเชาทรัพย์สิน 50,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

5,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ 5,000

คาธรรมเนียมตางๆ 10,000

คาเบี้ยประกัน 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

214,000

คาเชาบ้าน 60,000 138,000 636,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

13,200

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

23,200 228,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล

1,500

คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

10,000

คาจ้างเหมาบริการ 100,000 1,133,000

คาเชาทรัพย์สิน 30,000 80,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

5,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ 5,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000 30,000

คาเบี้ยประกัน 5,000 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเย็บหนังสือ หรือเข้า
ปกหนังสือ

20,000

คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

165,000 5,000 45,000 5,000 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

165,000 5,000 45,000 5,000 5,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000

โครงการอบรมสร้าง
จิตสํานึกด้านการ
ป้องกันและตอต้านการ
ทุจริต

10,000

146



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเย็บหนังสือ หรือเข้า
ปกหนังสือ

20,000

คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000 40,000 270,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

5,000 40,000 270,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000

โครงการอบรมสร้าง
จิตสํานึกด้านการ
ป้องกันและตอต้านการ
ทุจริต

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

145,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 220,000 75,000

โครงการจัดตั้งดาน
ชุมชน/ จุดบริการ
เทศกาลปีใหม

5,000

โครงการจัดตั้งดาน
ชุมชน/จุดบริการ 
เทศกาลสงกรานต์

5,000

โครงการชวยเหลือเพื่อ
บรรเทาสาธารณภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

50,000

โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยด้านวินัย
จราจร

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

145,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,100,000 1,395,000

โครงการจัดตั้งดาน
ชุมชน/ จุดบริการ
เทศกาลปีใหม

5,000

โครงการจัดตั้งดาน
ชุมชน/จุดบริการ 
เทศกาลสงกรานต์

5,000

โครงการชวยเหลือเพื่อ
บรรเทาสาธารณภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

50,000

โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยด้านวินัย
จราจร

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

2,120,600

โครงการชุมชน
ปลอดภัยหางไกลเอดส์

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี  กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

40,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจํานวนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

2,120,600

โครงการชุมชน
ปลอดภัยหางไกลเอดส์

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี  กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

40,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจํานวนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ยากไร้

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แกประชาชน

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

20,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
และผู้ดูแลผู้สูงอายุ

200,000

โครงการจัดการขยะ
อยางยั่งยืนโดยการมี
สวนรวมของประชาชน

10,000

โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ

20,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

20,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้ ความเข้า
ใจในหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ยากไร้

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แกประชาชน

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

20,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
และผู้ดูแลผู้สูงอายุ

200,000

โครงการจัดการขยะ
อยางยั่งยืนโดยการมี
สวนรวมของประชาชน

10,000

โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ

20,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

20,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้ ความเข้า
ใจในหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการเเขงขันกีฬา

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ํา
ฝน

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
ป่าไม้และทรัพยากร
ธรรมชาติ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 2,125,500

วัสดุกอสร้าง 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 5,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดุจราจร 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

50,000 50,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการเเขงขันกีฬา

100,000 100,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ํา
ฝน

20,000 20,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
ป่าไม้และทรัพยากร
ธรรมชาติ

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 165,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,155,500

วัสดุกอสร้าง 200,000 210,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 185,000

วัสดุการเกษตร 5,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 170,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดุจราจร 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุกีฬา

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 240,000 146,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

110,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
สวนตําบลป่าบอน

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนบ้านควนหิน
แทน

533,400

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนบ้านควนแหวง

1,075,200

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนวัดควนเพ็ง

739,200

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนวัดโคกตะเคียน

302,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุกีฬา 25,000 25,000

วัสดุอื่น 80,000 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,200,000 2,586,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

110,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
สวนตําบลป่าบอน

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนบ้านควนหิน
แทน

533,400

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนบ้านควนแหวง

1,075,200

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนวัดควนเพ็ง

739,200

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนวัดโคกตะเคียน

302,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนวัดพรุพ้อ

802,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
กันแร

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนปอม

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนเพ็ง

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนหินแทน

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนแหวงตก

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนแหวงออก

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ชายหาร

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนวัดพรุพ้อ

802,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
กันแร

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนปอม

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนเพ็ง

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนหินแทน

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนแหวงตก

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ควนแหวงออก

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ชายหาร

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านพรุพ้อใต้

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านพรุ
พ้อเหนือ

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองบอ

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองผักบุ้ง

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ห้วยขี้ใต้

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านหัว
ควน

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าบริเวณบ้าน
ควนแหวงตก หมูที่ 11

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านพรุพ้อใต้

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านพรุ
พ้อเหนือ

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองบอ

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หนองผักบุ้ง

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ห้วยขี้ใต้

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านหัว
ควน

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าบริเวณบ้าน
ควนแหวงตก หมูที่ 11

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าบริเวณ
บ้านพรุพ้อเหนือ หมูที่ 1

150,000

โครงการอุดหนุน
เทศบาลตําบลป่าบอน

100,000

โครงการอุดหนุนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลโคกทราย

30,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอป่าบอน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกาะเคี่ยม-บ้านหมอกั้น 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พท.ถ.59-113  หมูที่10
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าบริเวณ
บ้านพรุพ้อเหนือ หมูที่ 1

150,000

โครงการอุดหนุน
เทศบาลตําบลป่าบอน

100,000

โครงการอุดหนุนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลโคกทราย

30,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอป่าบอน

30,000 30,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 30,500 30,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกาะเคี่ยม-บ้านหมอกั้น 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พท.ถ.59-113  หมูที่10

630,000 630,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกาะยวนนก-ป่าช้าน้ํา
กระจาย รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พท.ถ. 59-093 
หมูที่ 8

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

รวม 21,572,440 14,830,460 661,800 14,392,300 1,106,400 1,085,700 310,000 210,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกาะยวนนก-ป่าช้าน้ํา
กระจาย รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พท.ถ. 59-093 
หมูที่ 8

1,041,000 1,041,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

100,000 100,000

รวม 764,500 10,558,400 10,000 65,502,000
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