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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเพหลา
อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเพหลา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเพหลา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพหลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเพหลา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 33,215,404.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 64,926,586.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,180,161.40 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
316,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 34,805,789.59 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 154,388.25 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 144,296.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 328,575.12 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 16,010.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 6,800.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,108,360.12 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,047,360.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 19,458.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 26,359,174.11 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,239,389.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,553,425.20 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,076,999.91 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,426,360.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,063,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 19,458.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 7,066,480.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา
อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 154,388.25 176,500.00 241,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

144,296.10 87,000.00 225,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 328,575.12 278,000.00 337,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

0.00 4,000.00 4,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 16,010.00 38,000.00 38,500.00

หมวดรายได้จากทุน 6,800.00 2,000.00 6,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 650,069.47 585,500.00 852,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,108,360.12 21,458,500.00 22,069,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,108,360.12 21,458,500.00 22,069,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 16,047,360.00 15,956,000.00 16,079,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,047,360.00 15,956,000.00 16,079,000.00

รวม 34,805,789.59 38,000,000.00 39,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา
อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,239,389.00 8,690,490.00 9,632,040.00

งบบุคลากร 11,553,425.20 14,742,910.00 15,478,200.00

งบดําเนินงาน 4,076,999.91 8,066,500.00 7,138,960.00

งบลงทุน 1,426,360.00 5,385,100.00 5,589,800.00

งบเงินอุดหนุน 1,063,000.00 1,115,000.00 1,161,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 26,359,174.11 38,000,000.00 39,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเพหลา
อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลเพหลา
อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,627,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 190,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,543,600

แผนงานสาธารณสุข 464,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,694,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 145,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 510,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,161,000

แผนงานการเกษตร 12,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,632,040

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลเพหลา
อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,632,040 9,632,040
    งบกลาง 9,632,040 9,632,040

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,579,540 2,723,100 9,302,640
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,966,320 0 1,966,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,613,220 2,723,100 7,336,320

งบดําเนินงาน 2,307,000 867,000 3,174,000
    คาตอบแทน 413,000 303,000 716,000

    คาใช้สอย 925,000 320,000 1,245,000

    คาวัสดุ 305,000 160,000 465,000

    คาสาธารณูปโภค 664,000 84,000 748,000

งบลงทุน 81,400 69,900 151,300
    คาครุภัณฑ 81,400 69,900 151,300

รวม 8,967,940 3,660,000 12,627,940

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบดําเนินงาน 50,000 110,000 30,000 190,000
    คาตอบแทน 50,000 0 0 50,000

    คาใช้สอย 0 110,000 0 110,000

    คาวัสดุ 0 0 30,000 30,000

รวม 50,000 110,000 30,000 190,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,183,680 3,276,060 4,459,740
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,183,680 3,276,060 4,459,740

งบดําเนินงาน 376,000 1,619,960 1,995,960
    คาตอบแทน 116,000 38,800 154,800

    คาใช้สอย 200,000 893,260 1,093,260

    คาวัสดุ 60,000 652,400 712,400

    คาสาธารณูปโภค 0 35,500 35,500

งบลงทุน 22,000 99,900 121,900
    คาครุภัณฑ 22,000 99,900 121,900

งบเงินอุดหนุน 0 966,000 966,000
    เงินอุดหนุน 0 966,000 966,000

รวม 1,581,680 5,961,920 7,543,600

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 284,000 284,000
    คาตอบแทน 144,000 144,000

    คาใช้สอย 80,000 80,000

    คาวัสดุ 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 180,000 180,000

รวม 464,000 464,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 1,715,820 0 1,715,820
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,715,820 0 1,715,820

งบดําเนินงาน 813,000 10,000 823,000
    คาตอบแทน 268,000 0 268,000

    คาใช้สอย 360,000 10,000 370,000

    คาวัสดุ 185,000 0 185,000

งบลงทุน 155,600 0 155,600
    คาครุภัณฑ 155,600 0 155,600

รวม 2,684,420 10,000 2,694,420

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000
    คาใช้สอย 130,000 130,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

รวม 145,000 145,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 410,000 100,000 510,000
    คาใช้สอย 350,000 100,000 450,000

    คาวัสดุ 60,000 0 60,000

รวม 410,000 100,000 510,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 5,161,000 5,161,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 5,161,000 5,161,000

รวม 5,161,000 5,161,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 12,000 12,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

    คาวัสดุ 2,000 2,000

รวม 12,000 12,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,627,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 190,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,543,600

แผนงานสาธารณสุข 464,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,694,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 145,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 510,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,161,000

แผนงานการเกษตร 12,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,632,040

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลเพหลา และโดยอนุมัติของนายอําเภอคลองทอม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลเพหลา
อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลเพหลาปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลเพหลามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายประยูร  แก้วรัตน์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลเพหลา

อนุมัติ

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

(นายไพศาล  ศรีเทพ)

ตําแหนง นายอําเภอคลองทอม



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลเพหลา
อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 270,736.00 379.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 58,212.96 4,042.96 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 40,844.77 50,000.00 20.00 % 60,000.00
     ภาษีป้าย 17,477.00 62,672.00 20,000.00 250.00 % 70,000.00
     อากรการฆาสัตว 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     อากรรังนกอีแอน 81,276.11 46,449.52 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 427,702.07 154,388.25 176,500.00 241,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,037.00 1,891.50 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

80.00 30.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 260.00 6,749.00 4,000.00 150.00 % 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 940.00 740.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 31,500.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 5,580.00 8,640.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 520.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 18,000.00 8,900.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 21,174.00 112,021.00 33,000.00 203.03 % 100,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00 3,100.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,160.00 1,024.60 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 2,400.00 200.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 54,151.00 144,296.10 87,000.00 225,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 275,230.95 328,575.12 270,000.00 22.22 % 330,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 275,230.95 328,575.12 278,000.00 337,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 31,000.00 16,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาขายแบบพิมพและคํารอง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 10.00 10.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 520.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 31,530.00 16,010.00 38,000.00 38,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 6,800.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00
     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 6,800.00 2,000.00 6,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 679,704.42 674,662.09 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,099,809.71 8,454,149.18 9,000,000.00 1.11 % 9,100,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,874,641.68 2,889,364.97 3,000,000.00 3.33 % 3,100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 29,018.68 360,224.46 300,000.00 33.33 % 400,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,492,332.58 4,795,001.09 5,500,000.00 0.00 % 5,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 75,402.99 76,969.67 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 48,436.18 42,554.41 50,000.00 10.00 % 55,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,592,255.00 804,543.00 2,500,000.00 4.00 % 2,600,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 5,640.00 10,891.25 6,500.00 84.62 % 12,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,897,241.24 18,108,360.12 21,458,500.00 22,069,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 15,301,399.00 16,047,360.00 15,956,000.00 0.77 % 16,079,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 15,301,399.00 16,047,360.00 15,956,000.00 16,079,000.00
รวมทุกหมวด 36,987,254.26 34,805,789.59 38,000,000.00 39,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 241,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บภาษีโรง
เรือนและที่ดินเทาเดิม

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่เพิ่มขึ้น

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะเก็บภาษีป้าย
เพิ่มขึ้น

อากรการฆาสัตว จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บอากร
การฆาสัตวเทาเดิม

อากรรังนกอีแอน จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาไดรับการจัดสรร
เทาเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 225,000 บาท
คาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเพื่อรองรับคาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนาย
เนื้อสัตว  
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คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเทาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเทาเดิม

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเพื่อรองรับคาธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเพื่อรองรับคาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรอง
การฉีดวัคซีน

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
ธรรมเนียมเทาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเพื่อรองรับคาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู
รับจางใหบริการ

คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเพื่อรองรับคาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจํานวนผูประกอบ
การจะมีอัตราใกลเคียงกับปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

จํานวน 31,500 บาท

 ประมาณการไวเพื่อรองรับคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจํานวนผูประกอบ
การจะมีอัตราใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวเพื่อรองรับคาธรรมเนียมการประกอบกิจการโรง
งาน

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเพื่อรองรับคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและ
ถมดิน

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจํานวนผูประกอบ
การเทาเดิม

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเทาเดิม

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเพื่อรองรับคาปรับผูกระทําผิดกฏหมายรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากผูประกอบการกระทํา
ผิดกฎหมายสาธารณสุขเทาเดิม

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากผูประกอบการทําผิด
สัญญาเพิ่มขึ้น
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คาปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะมีคาปรับอื่น ๆ
 เทาเดิม

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากมีผูประกอบการเทาเดิม

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากผูประกอบการเทาเดิม

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากมีผูประกอบการเทาเดิม

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากผูประกอบการเทาเดิม

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากผูประกอบการเทาเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 337,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 330,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่
เพิ่มขึ้น

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับเงินปันผล
หรือเงินรางวัลตาง ๆ เทาเดิม

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรายไดจาก
ทรัพยสินอื่น ๆ นอยลง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 4,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาไดรับรายไดจาก
ประปาเทาเดิม

รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาไดรับรายไดจาก
สาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆเทาเดิม
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 38,500 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะมีการจําหนาย
เศษของเทาเดิม

เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาคาดวาจะไดรับเงินที่มีผูอุทิศใหเทา
เดิม

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาคาดวาจะมีโครงการกอสรางเทา
เดิม

คาขายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเพื่อรองรับคาขายแบบพิมพและคํารอง

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาคาดวาจะไดรับเงินคารับรองสําเนา
และถายเอกสารเทาเดิม

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา คาดวาจะมีรายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
 เทาเดิม

หมวดรายได้จากทุน รวม 6,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะขายวัสดุ ครุภัณฑเพิ่มขึ้น

รายไดจากทุนอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาคาดวารายไดจากทุนอื่น ๆ เทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,069,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,100,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเพิ่มขึ้น
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,100,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,500,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเทาเดิม

คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเทาเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,600,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเพิ่มขึ้น

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 16,079,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,079,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 144,092 136,077 112,570 58.37 % 178,280

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,592 5,478 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,487,500 5,684,800 5,923,600 8.74 % 6,441,580

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,476,000 1,527,200 1,628,000 9.78 % 1,787,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 42,000 60,000 -20 % 48,000

เงินสํารองจาย 308,147 508,142 500,000 -20 % 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 458,380

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลเพหลา
อําเภอคลองทอม    จังหวัดกระบี่
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- คาใช้จายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จราจร เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร 
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา 
เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เสาล้มลุก
จราจร ฯลฯ

0 0 4,500 -100 % 0

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวนตําบลเพหลา ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561

0 115,272 115,500 3.9 % 120,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวนตําบลเพหลา ซึ่งองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นจะต้องจัดเงินสมทบ
ตามสัดสวนจํานวนประชากรในเขตตําบลเพ
หลา

114,714 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

199,980 220,420 442,640 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 123,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 65,600

เงินชวยพิเศษ 0 0 115,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 7,779,025 8,239,389 8,911,810 9,632,040
รวมงบกลาง 7,779,025 8,239,389 8,911,810 9,632,040
รวมงบกลาง 7,779,025 8,239,389 8,911,810 9,632,040

รวมแผนงานงบกลาง 7,779,025 8,239,389 8,911,810 9,632,040
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,627,200 1,627,200 1,570,280 -18.38 % 1,281,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 2,311,920 2,255,000 1,966,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,115,590 2,198,574.2 2,415,240 23.84 % 2,991,000

เงินประจําตําแหนง 90,000 90,000 90,000 0 % 90,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,175,888 1,372,360 1,436,040 2.7 % 1,474,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,695 48,080 47,640 20.53 % 57,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,416,173 3,709,014.2 3,988,920 4,613,220
รวมงบบุคลากร 5,728,093 6,020,934.2 6,243,920 6,579,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 3,100 315,400 -20.74 % 250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบ้าน 96,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,160 12,100 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 130,160 135,200 475,400 413,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 205,440 0 0 0 % 0

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเหมาบริการตาง ๆ คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดขยะ
หรือสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างทนายความ คา
จ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจ
วินิจฉัยโรค  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินเอง คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณ คาป้าย  และคารังวัด
ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่อยูในความดูแล
ของ อบต. ฯลฯ

0 0 0 100 % 50,000
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เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเหมาบริการตาง ๆ คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาธรรมเนียมตาง ๆ คาป้าย คาจัด
ทําวารสาร คาประกันภัยรถยนต์ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดี คาจ้าง
ทําเว็ปไซต์ คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ และคารังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่อยูในความดูแลของ 
อบต. ฯลฯ

0 23,785 145,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 15,785 20,860 100,000 -20 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-  คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
 เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ในโอกาส
งานพิธีและวันสําคัญตาง ๆ เชน วันปยมหา
ราช ฯลฯ

3,150 2,450 5,000 0 % 5,000
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 - โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปและ
เพิ่มเติม
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปและเพิ่มเติม เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารวางและ
น้ําดื่ม ฯลฯ

4,902 0 0 0 % 0

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา 
  เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการและคาใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา เชน  คาธรรมเนียม  คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
แตงตั้งให้เดินทางไปราชการหรือไปเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนาตาง ๆ

0 0 250,000 0 % 250,000
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- คาใช้จายในการประกอบพระราชพิธีใน
วันสําคัญตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัวและวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนี พันปหลวง ฯลฯ

0 4,145 0 0 % 0

- คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน 
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ และคาเชาที่พัก ฯลฯ

175,679.31 289,311.96 0 0 % 0

- คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  เชน คา
วัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง คาป้ายประชาสัมพันธ์  
คาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้   ฯลฯ

0 0 400,000 -100 % 0
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- คาใช้จายเพื่อการชดใช้คาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทน
เพื่อจายเป็นคาสินไหมทดแทนในกรณีที่
หนวยงานของรัฐชดใช้คาสินไหมทดแทนแก
ผู้เสียหาย เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
ได้กระทําไปในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้า
หน้าที่ พ.ศ.2539

0 0 50,000 0 % 50,000

- โครงการ Big cleaning day เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอาหารวางและน้ําดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

1,435 6,260 20,000 -100 % 0

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นและเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เชน อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ

0 0 10,000 0 % 10,000
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- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เชน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง 
ฯลฯ

0 0 20,000 -100 % 0

- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว สมเด็จพระนางเจ้าสุ
ทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง 
ฯลฯ

0 1,586 0 0 % 0

- โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นคาใช้
จายในการพัฒนาบุคลากร เชน คาอาหาร
กลางวัน อาหารวาง คาป้ายโครงการ คา
วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ ฯลฯ

0 0 0 100 % 30,000
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- โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การ
คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การจัดกิจกรรม เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาอาหารวางและน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ

0 0 20,000 -100 % 0

- โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  เชน คาป้ายไวนิล หีบ
บัตรเลือกตั้ง  คาบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง
ตัวอยาง  สมุดรายงานเหตุการณ์ แบบพิมพ์
ประจําหนวยเลือกตั้ง คูมือตาง ๆ คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง  ฯลฯ 
- ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 
2563

0 0 0 100 % 400,000

- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง 

308,400 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,535 10,950 65,000 -23.08 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 741,326.31 359,347.96 1,085,000 925,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 107,859 91,252 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,920 0 35,000 -71.43 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,706 4,449 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 12,800 40,000 -12.5 % 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,717 39,045 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,980 69,760 80,000 25 % 100,000

วัสดุอื่น 0 24,700 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 224,182 242,006 345,000 305,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 406,997.5 323,730.27 465,000 16.13 % 540,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,565.24 1,753.38 10,000 -50 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,090 49,996.8 25,000 0 % 25,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 153,010 180,830 86,400 -2.78 % 84,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 567,662.74 556,310.45 586,400 664,000
รวมงบดําเนินงาน 1,663,331.05 1,292,864.41 2,491,800 2,307,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้มเบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
ปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 2 ตัว

0 0 0 100 % 5,000

- ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 
2 ตู้

0 0 8,000 -100 % 0

- ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 1 
ตู้

0 0 0 100 % 5,000

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 2 ตู้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

0 0 0 100 % 11,800

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

0 0 5,500 -100 % 0

- โต๊ะทํางาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
ตัว

0 0 0 100 % 9,600
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1. เก้าอี้ห้องประชุมสภาฯ  แบบหุ้มเบาะ
หนัง มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ 
จํานวน 19 ตัว เป็นเงิน 47,500  บาท
2. เก้าอี้ประธานสภาฯ หุ้มเบาะหนังมีโช๊ค มี
ล้อเลื่อน พนักพิงสูง ปรับเอนได้ 
จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500  บาท
   

0 51,000 0 0 % 0

3. โต๊ะทํางาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต จํานวน 
1 ตัว 

0 4,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถ
ตอกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของ
ภาพที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสอง
สวางขั้นต่ํา

24,900 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอกสารแนบ 1)

64,500 0 0 0 % 0

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอกสารแนบ 2) 

0 0 22,000 -100 % 0

- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 
600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําไมน้อย
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กวา 22 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีไมน้อยกวา 
22 หน้าตอหนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา
และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาว
ดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 
สําเนา 
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน 

- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ 
Custom 

30,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 
3 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

11,700 0 0 0 % 0

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 
802.11 b,g,n,ac) ได้เป็นอยางน้อย
- สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz 
และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA 
และ WPA2 ได้เป็นอยางน้อย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 
802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet)
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผานทาง
โปรแกรม Web Browser ได้

0 0 5,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบ 1)  
 

0 43,800 0 0 % 0

3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 
5 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0 28,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ( 18
 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4
 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 
2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ 
Custom

0 4,980 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ เชน 
เครื่องกล ยานพาหนะ ฯลฯ)

0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) 
เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม 
เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ฯลฯ

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 131,100 133,080 90,900 81,400
รวมงบลงทุน 131,100 133,080 90,900 81,400

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ
ตอการให้บริการขององค์การบริหารสวน
ตําบลเพหลา เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้าง
องค์กรหรือสถาบันศึกษาเพื่อดําเนินการ
สํารวจและประเมินความพึงพอใจตอการให้
บริการขององค์การบริหารสวนตําบลเพหลา

0 0 30,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,522,524.05 7,446,878.61 8,856,620 8,967,940
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,184,200 930,110 1,396,660 22.56 % 1,711,680

เงินประจําตําแหนง 28,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 635,280 772,440 957,430 -3.49 % 924,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 24,000 48,000 -5.38 % 45,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,847,480 1,768,550 2,444,090 2,723,100
รวมงบบุคลากร 1,847,480 1,768,550 2,444,090 2,723,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

66,700 159,900 261,200 -92.34 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -40 % 3,000

คาเชาบ้าน 100,000 108,000 129,000 67.44 % 216,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 64,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,080 39,550 45,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 201,780 307,450 440,200 303,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเหมาบริการตาง ๆ คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาติดตั้งอินเตอร์เน็ต คา
ป้าย คาติดตั้งโทรศัพท์และคาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณตาง ๆ คาจ้างเหมาบุคคลในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ

0 0 150,000 -6.67 % 140,000

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเหมาบริการตาง ๆ คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาติดตั้งอินเตอร์เน็ต จ้าง
ทําเว็ปไซต์ คาป้าย คาติดตั้งโทรศัพท์และ
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

0 32,100 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา
เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
และคาใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา เชน 
คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ 
ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย แตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือไปเข้ารับการฝึก
อบรม สัมมนาตาง ๆ

0 0 129,000 16.28 % 150,000

- คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน 
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ และคาเชาที่พัก ฯลฯ

87,362 141,157 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,200 8,755 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 90,562 182,012 309,000 320,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 33,293.1 47,851 50,000 20 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,690 82,069 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 103,983.1 129,920 150,000 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 86,400 -2.78 % 84,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 86,400 84,000
รวมงบดําเนินงาน 396,325.1 619,382 985,600 867,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน ขาเหล็ก ตัวนั่งพ็อกเก็ตสปริง 
จํานวน 1 ตัว

0 0 5,000 -100 % 0

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้มเบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
ปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 3 ตัว

0 0 0 100 % 7,500

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

0 0 0 100 % 11,800

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

0 0 16,500 -100 % 0
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- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 1 ตู้ 0 0 5,000 -100 % 0

- โต๊ะทํางานพร้อมถาดคีย์บอร์ด  จํานวน 1 
ตัว
รายละเอียดดังนี้
- ยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร 
สูง 75 เซนติเมตร   
- ไม้ปาติเกิ้ล MDF
- หน้าท็อปโต๊ะหนา 25 mm.
- เคลือบด้วยเมลามีน ทนตอรอยขีดขวน
- ลิ้นชักขวา 2 ลิ้นชัก
- พร้อมถาดคีย์บอร์ด

0 0 0 100 % 4,200

1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 1 ตู้
    1) มีมือจับชนิดบิด
    2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

0 5,500 0 0 % 0

2. เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้มเบาะหนัง มีล้อ
เลื่อน สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 2 
ตัว

0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
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กวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.0 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4
 MB 
- มีหนวยความจําหลัก(RAM)ชนิด DDR4 
หรือดีกวาขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม
น้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
ชอง -สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวาWi-Fi 
(IEEE802.11b,g,n,ac)และBluetooth

0 15,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 2)

0 0 0 100 % 23,000

- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 3)

0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4
 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ 
Custom

0 0 0 100 % 2,600

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 
1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0 0 0 100 % 5,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก เอกสารแนบ 1)

0 0 46,000 -100 % 0

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 2 เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

0 29,800 0 0 % 0

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 
3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0 0 17,400 -100 % 0

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

0 21,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 
1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0 5,700 0 0 % 0

5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ( 
18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4
 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 

- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ 
Custom

0 4,980 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 88,780 89,900 69,900
รวมงบลงทุน 0 88,780 89,900 69,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารงานคลัง 2,243,805.1 2,476,712 3,519,590 3,660,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,766,329.15 9,923,590.61 12,376,210 12,627,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 50,000 50,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 20,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 20,000 0 0
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม เพื่อเป็นคาใช้
จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม เชน คาเชาเต็นท์
พร้อมโต๊ะเก้าอี้  คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง กาแฟ คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการฯ

0 9,976 20,000 -25 % 15,000

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม
 เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม เชน 
คาเชาเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ คาเบี้ยเลี้ยงเจ้า
หน้าที่ คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง กาแฟ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ

29,976 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์  
เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์ 
เชน คาเชาเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ คาเบี้ย
เลี้ยงเจ้าหน้าที่ คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง กาแฟ คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการฯ

9,976 0 0 0 % 0

(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นคาใช้
จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต์ เชน คาเชาเต็นท์
พร้อมโต๊ะเก้าอี้  คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง กาแฟ คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการฯ

0 0 20,000 -25 % 15,000

(3) โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ตาง ๆ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไพป่า ฯลฯ

12,570 0 0 0 % 0
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(3) โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ตาง ๆ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ

0 0 40,000 -100 % 0

(3) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลเพ
หลา เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เชน คาวิทยากร
บรรยาย คาวิทยากรฝึกปฏิบัติ คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ

0 0 0 100 % 80,000

(4) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลเพ
หลา เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เชน คาวิทยากร
บรรยาย คาวิทยากรฝึกปฏิบัติ คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ

0 0 77,600 -100 % 0
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(5) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็น
คาใช้จายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
เชน คาวิทยากรภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาแก๊ส 
คาน้ํามันเบนซิน คาอัดผงเคมีแห้ง  วัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 52,522 9,976 257,600 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 29,940 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 29,940 0 0
รวมงบดําเนินงาน 52,522 59,916 257,600 110,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 52,522 59,916 257,600 110,000
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานจราจร 0 0 0 30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 52,522 59,916 307,600 190,000
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,077,380 1,921,756 2,639,880 -56.75 % 1,141,680

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

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 182,700 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 693,180 636,510 1,022,160 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 25,710 13,895 72,960 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,880,270 2,656,161 3,959,700 1,183,680
รวมงบบุคลากร 2,880,270 2,656,161 3,959,700 1,183,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 238,000 -83.19 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบ้าน 36,000 46,000 48,000 0 % 48,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 33,400 30,080 69,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 69,400 76,080 355,000 116,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเหมาบริการตาง ๆ คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจัดทํา
วารสาร คาจ้างทําเว็ปไซต์ คาติดตั้งอินเตอร์
เน็ต คาป้าย คาติดตั้งโทรศัพท์และคาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

0 0 30,000 -100 % 0
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เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาติดตั้งอิน
เทอร์เน็ต ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายอื่น ๆ 

คาติดตั้งโทรศัพท์และคาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้
จายในการฝึกอบรม สัมมนา เชน คา
ธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
พนักงานครูสวนตําบล ผู้ดูแลเด็ก หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย แตงตั้งให้เดินทาง
ไปราชการหรือไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาตาง ๆ

0 0 150,000 0 % 150,000
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- คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน 
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ และคาเชาที่พัก ฯลฯ

94,868 129,797 0 0 % 0

- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดอบรม  ศึกษาดู
งานด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร
ทางการศึกษา เชน คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ป้าย ฯลฯ
 

0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการอบรมสัมมนา"การจัด
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามกฏกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"

0 11,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,500 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 96,368 140,797 240,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,338 11,674 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,270 10,360 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 14,608 22,034 80,000 60,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,364.94 3,800.54 10,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,364.94 3,800.54 40,000 0
รวมงบดําเนินงาน 183,740.94 242,711.54 715,000 376,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน แบบวัสดุหุ้มหนังสามารถ
ปรับระดับสูงต่ําได้  จํานวน 1 ตัว

1,800 0 0 0 % 0

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้มเบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 1 ตัว 0 0 2,500 -100 % 0

- ตู้เหล็กสูง บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ 9,600 0 0 0 % 0

- โต๊ะทํางาน (เหล็ก)  ขนาด 4.5 ฟุต 
จํานวน 1 ตัว

5,800 0 0 0 % 0

- โต๊ะทํางาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 
ตัว

0 0 4,800 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 4)

0 0 0 100 % 22,000

1.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

0 14,900 0 0 % 0

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

0 21,900 0 0 % 0
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3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 
1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0 5,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,200 42,500 7,300 22,000
รวมงบลงทุน 17,200 42,500 7,300 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,081,210.94 2,941,372.54 4,682,000 1,581,680
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,994,400

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,050,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 62,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,276,060
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,276,060
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 38,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 38,800
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปการศึกษา 2563 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน 
คาเชาเวที โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ของขวัญ
ของรางวัลสําหรับการแสดง วัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมและตกแตงสถานที่ คาน้ํา
ดื่มและน้ําแข็ง คาป้าย ฯลฯ

0 0 20,000 -100 % 0

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและมอบประกาศนียบัตร 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน 
คาอาหารวางและน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาเชาเวที 
โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ

15,862 0 0 0 % 0
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- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดอบรม ศึกษาดู
งานด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร
ทางการศึกษา เชน คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ป้าย ฯลฯ

0 0 0 100 % 30,000

- โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ เชน คาอาหารวาง น้ําดื่ม น้ําแข็ง 
คาของรางวัล คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยาย
เสียง คาป้าย ฯลฯ

98,757 0 0 0 % 0

 โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ เชน คาอาหารวาง น้ําดื่ม น้ําแข็ง 
คาของรางวัล คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยาย
เสียง คาป้าย ฯลฯ

0 98,359 0 0 % 0

- โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2565 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ เชน คาเชาเวที เต็นท์  โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องขยายเสียง คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรม คาตกแตงสถานที่  ฯลฯ

0 0 0 100 % 100,000
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- โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ
.2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ เชน คาเชาเวที เต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี้ เครื่องเสียง คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุ
และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและตกแตง
สถานที่ ป้ายโครงการ ฯลฯ

0 0 100,000 -100 % 0

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารสวนตําบลเพหลา  อัตราคน
ละ 430 บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย์  ดังนี้  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว 

36,980 0 0 0 % 0

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารสวนตําบลเพหลา อัตราคน
ละ 430 บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว

0 16,340 47,300 -52.73 % 22,360

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:12 หน้า : 45/97



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาเครื่อง
แบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารสวนตําบลเพหลา
อัตราคนละ 300 บาท/คน/ป จํานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย
เหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พรุเตียว

0 11,400 0 0 % 0

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนัก
เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 300 
บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

0 0 33,000 -52.73 % 15,600

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:12 หน้า : 46/97



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนัก
เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 300 
บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว

25,800 0 0 0 % 0

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการ
สอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบล
เพหลา อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ป 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พรุเตียว

0 183,600 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:12 หน้า : 47/97



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการ
สอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 1,700 
บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

0 0 187,000 -9.09 % 170,000

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการ
สอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 1,700 
บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว

146,200 0 0 0 % 0

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 200 
บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว 

17,200 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:12 หน้า : 48/97



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 200 
บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

0 7,600 22,000 -52.73 % 10,400

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 20 
บาท จํานวน 245 วัน  จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว 

465,600 0 0 0 % 0

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 20 
บาท จํานวน 245 วัน จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว

0 529,200 539,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:12 หน้า : 49/97



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 21 
บาท จํานวน 245 วัน จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว

0 0 0 100 % 514,500

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การ
เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 200 
บาท/คน/ป  จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว  

17,200 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:12 หน้า : 50/97



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การ
เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 200 
บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว 

0 7,600 0 0 % 0

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การ
เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 200 
บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

0 0 22,000 -52.73 % 10,400

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปการศึกษา 2564 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน 
คาเชาเวที โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ของขวัญ
ของรางวัลสําหรับการแสดง วัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมและตกแตงสถานที่ คาน้ํา
ดื่มและน้ําแข็ง คาป้าย ฯลฯ

0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:12 หน้า : 51/97



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 823,599 854,099 970,300 893,260
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 652,400

คาอาหารเสริม (นม) 445,234.4 430,865.96 632,400 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 445,234.4 430,865.96 632,400 652,400
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 25,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 35,500
รวมงบดําเนินงาน 1,268,833.4 1,284,964.96 1,602,700 1,619,960

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้มเบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 3 ตัว

0 0 0 100 % 7,500

- ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 2 
ตู้

0 0 0 100 % 10,000

- โต๊ะทํางาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
ตัว

0 0 0 100 % 9,600

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:12 หน้า : 52/97



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 1)

0 0 0 100 % 22,000

- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี จํานวน 3 เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 3)

0 0 0 100 % 45,000

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 
1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0 0 0 100 % 5,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 99,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 99,900
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อ
จายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบ้านพรุเตย จํานวน 200 วัน 
อัตราคนละ 20 บาท

872,000 868,000 920,000 -100 % 0

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อ
จายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบ้านพรุเตย จํานวน 200 วัน 
อัตราคนละ 21 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 134  ลําดับที่ 28

0 0 0 100 % 966,000

รวมเงินอุดหนุน 872,000 868,000 920,000 966,000
รวมงบเงินอุดหนุน 872,000 868,000 920,000 966,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,140,833.4 2,152,964.96 2,522,700 5,961,920
รวมแผนงานการศึกษา 5,222,044.34 5,094,337.5 7,204,700 7,543,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 2,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาของ
ประชาชนหรืออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เชน คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาพาหนะ 
ฯลฯ

0 0 0 100 % 20,000

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ เชน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา  ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ

0 31,380 50,000 0 % 50,000

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า
เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ 
เชน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอก
ฉีดยา เข็มฉีดยา ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

35,805 0 0 0 % 0

- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นคาใช้จายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 35,805 31,380 60,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 59,700 99,900 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 59,700 99,900 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 95,505 131,280 120,000 284,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - 
หมูที่ 9 สําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 9 หมู
บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้า  141 ลําดับ 8

0 0 0 100 % 180,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - 
หมูที่ 9
สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 9 หมูบ้าน ๆ 
ละ 20,000 บาท 

180,000 180,000 180,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บ้าน (อสม.)
เพื่อเป็นคาดําเนินงานโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขของหมูบ้าน จํานวน 9 หมูบ้าน 
ๆ ละ 7,500 บาท 

67,500 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 247,500 180,000 180,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 247,500 180,000 180,000 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 343,005 311,280 300,000 464,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 343,005 311,280 302,000 464,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการสงเสริมกิจกรรมคนพิการตําบล
เพหลา เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม 
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย คาเชาโต๊ะ 
เก้าอี้ คาเชาเครื่องขยายเสียง คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 20,000 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 20,000 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 556,680 587,520 869,100 14.19 % 992,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 531,800 446,750 613,200 5.03 % 644,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 52,740 31,510 54,180 -31.01 % 37,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,183,220 1,107,780 1,578,480 1,715,820
รวมงบบุคลากร 1,183,220 1,107,780 1,578,480 1,715,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 95,200 68.07 % 160,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 16,000 96,000 96,000 0 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 16,000 96,000 197,200 268,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 19,271.5 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาเชา
ทรัพย์สิน คาธรรมเนียมตาง ๆ คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก 
คาจ้างแรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง คา
จ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่น ๆ  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณ ฯลฯ

0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเหมาบริการตาง ๆ คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียม คาใช้จายในการดําเนินคดี คา
จ้างทําเว็ปไซต์ คาติดตั้งไฟฟ้า รวมทั้งการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ คาติดตั้ง
หม้อแปลง คาติดตั้งประปา เชน คาวางทอ
ประปา รวมทั้งคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณ์ประปา การปรับปรุงระบบประปา 
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปา
และอุปกรณ์ คาติดตั้งโทรศัพท์และคาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

0 15,000 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้
จายในการฝึกอบรม สัมมนา เชน คา
ธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย แตงตั้งให้เดิน
ทางไปราชการหรือไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาตาง ๆ

0 0 50,000 0 % 50,000

- คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  
เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พัก 
ฯลฯ 

16,350 9,236 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 566,550 116,600 1,170,000 -77.78 % 260,000

รวมค่าใช้สอย 602,171.5 140,836 1,270,000 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,959 16,973 50,000 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 16,500 60,000 -16.67 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,450 61,620 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 84,409 95,093 210,000 185,000
รวมงบดําเนินงาน 702,580.5 331,929 1,677,200 813,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้มเบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 4 ตัว

0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจมใต้น้ํา 1.5 HP 3 ชุด 
และเครื่องสูบน้ําแบบจมใต้น้ํา 2 HP 2 ชุด

0 123,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ
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- ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 1 ล้อ 
มีรายละเอียดดังนี้
1. หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ และมี
ระบบให้แสงสวางบนหน้าจอ
2. สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 
9,999.99 เมตร
3. สามารถอานคาความละเอียดได้ถึง 1 
เซนติเมตร
4. สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและ
ถอยหลัง
5. วัดระยะทางเป็นระบบ 
Metric/Imperial เชน 
เมตร,เซนติเมตร,ฟุต,และนิ้ว
6. บันทึกคาการวัดได้ 5 คา
7. มีระบบ Hold สามารถค้างคาที่วัดได้ไว้
ในขณะเคลื่อนย้ายล้อได้
8. มีปุ่มกด   RESET คาตัวเลขให้เป็นศูนย์ 
ที่แป้นควบคุม
9. ตัวเครื่องมีระบบปดหน้าจออัตโนมัติหาก
ไมใช้งานภายใน 5 นาที
10. โครงสร้างของล้อทําด้วยวัสดุพลาสติก
แข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง
11. โครงด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 
ทอน
12. มีเข็มชึ้จุดเริ่มการวัดระยะ
13 ขาพับได้
14. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 v. 1 ก้อน

0 0 0 100 % 10,000
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15. มีสัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานขึ้นเมื่อ
ระดับพลังงานแบตเตอรี่ต่ํา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1)

0 0 0 100 % 44,000

- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี จํานวน 2 เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 3)

0 0 0 100 % 30,000

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จํานวน 
2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0 0 0 100 % 11,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ เชน 
เครื่องกล ยานพาหนะ ฯลฯ)

0 0 50,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) 
เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม 
เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ฯลฯ

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 123,000 50,000 155,600
รวมงบลงทุน 0 123,000 50,000 155,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,885,800.5 1,562,709 3,305,680 2,684,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

- โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต
.เพหลา โดยทําการรื้อเปลี่ยนหน้าตางเดิม
เป็นหน้าตางบานเลื่อนกรอบบานอลูมิเนียม
บานกระจกและทาสีผนังอาคารสํานักงาน
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-
2564 หน้า 140 ลําดับที่ 30)

446,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- กอสร้างรั้วสํานักงาน หมูที่ 3 บ้านพรุเตย
ใต้
โดยทําการกอสร้างรั้วอาคารสํานักงาน 
พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพหลากําหนด

0 0 992,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายโคกกลาง 
หมูที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไหล
ทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจร 
คสล.ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่ 
อบต.เพหลากําหนด

0 0 492,000 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านทา
เรือ หมูที่ 7  บ้านทาเรือ
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไหล
ทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจร 
คสล.ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่ 
อบต.เพหลากําหนด (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564  หน้า 86 
ลําดับที่ 100)

484,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านพรุ
เตียว-สวนปาล์ม หมูที่ 5 
บ้านพรุเตียว ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150
 เมตร ไหลทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือผิวจราจร คสล.ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการราย
ละเอียดตามที่ อบต.เพหลากําหนด

0 0 492,000 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านลุง
ทีป-สีกัก หมูที่ 8 
บ้านทรายทอง ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150
 เมตร ไหลทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือผิวจราจร คสล.ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการราย
ละเอียดตามที่ อบต.เพหลากําหนด

0 0 492,000 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายพัฒนา 1 
หมูที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ
ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไหลทาง
หินผุ ข้างละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจร 
คสล. ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่ 
อบต.เพหลากําหนด

0 0 492,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายรมรื่น หมู
ที่ 4 บ้านพรุเตยเหนือ
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือ
ผิวจราจร คสล.ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลากําหนด

0 0 498,000 -100 % 0

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายศรีเมือง - 
สวนป่า หมูที่ 9 บ้านควนสบาย
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไหล
ทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจร 
คสล.ไมน้อยกวา 750 ตร.ม.ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่ 
อบต.เพหลากําหนด 

0 471,000 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายศรี
เมือง-สวนป่า หมูที่ 9 
บ้านควนสบาย ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150
 เมตร ไหลทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือผิวจราจร คสล.ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามที่ อบต.เพหลากําหนด

0 0 492,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน  
หมูที่ 1 บ้านเพหลาใต้
โดยทําการกอสร้างระบบประปาหอถังสูง
ขนาด 20 ลบ.ม. ทรงแชมเปญพร้อมติดตั้ง
ถังกรองสนิมเหล็ก (กรองน้ําบาดาล) งานกอ
สร้างฐาน คสล.หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. 
พร้อมติดตั้งหอถังสูงและงานกอสร้างฐาน 
คสล.ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลา
กําหนด

0 0 495,000 -100 % 0

- โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 9 บ้านควนสบาย 
โดยทําการกอสร้างหอถังเก็บน้ําขนาดความ
จุ 20 ลบ.ม. ถังกรองสนิมเหล็กสามารถ
กรองได้ไมน้อยกวา 7 ลบ.ม./ชม.พร้อมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 103 ลําดับ 171)

487,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการขยายเขตระบบประปา หมูที่ 3 
บ้านพรุเตยใต้
โดยทําการเดินทอ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลาย
บานขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ระยะ
ทาง 800 เมตร ขุดวางทอลึก 0.40 - 0.60 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพ
หลากําหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ
.ศ.2561-2564 หน้า 98 ลําดับที่ 151)

51,000 0 0 0 % 0

- โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 บ้าน
บางใหญ
โดยทําการขุดเจาะบอบาดาลบริเวณบ้าน
บางใหญ ขนาด dai.6" ความลึก 100 เมตร 
หรือปริมาณน้ําไมน้อยกวา 5 ลบ.ม./ชม.ติด
ตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจมใต้น้ําขนาดไมน้อย
กวา 2.0 แรงม้าพร้อมตู้ควบคุมเหล็กชนิด
สองชั้นกันน้ํา ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 
แอมป จํานวน 1 เครื่อง งานติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด

0 0 326,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 7 บ้าน
ทาเรือ
โดยทําการขุดเจาะบอบาดาลบริเวณบ้านทา
เรือ ขนาด dai.6" ความลึก 100 เมตร หรือ
ปริมาณน้ําไมน้อยกวา 5 ลบ.ม./ชม. ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําแบบจมใต้น้ําขนาดไมน้อยกวา 
2.0 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมเหล็กชนิดสอง
ชั้นกันน้ํา ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 
แอมป จํานวน 1 เครื่อง งานติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด

0 0 326,000 -100 % 0

- โครงการเงินชดเชยคางานกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ในงานหรือ
โครงการ (คา k) เพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคางาน
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการปรับปรุงซอมถนนสายเกษม
สุข-ควนหวายแดง หมูที่ 4 
บ้านพรุเตยเหนือ  โดยทําการเกรดแตงคัน
ทางเดิมพร้อมแตงคูระบายน้ํา กว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร ลง
หินผุผิวจราจรปริมาตร 425 ลบ.ม. หรือผิว
จราจรหินผุไมน้อยกวา 8,500 ตร.ม.งาน
ซอมหลุมบอไมน้อยกวา 150 ลบ.ม.พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด

0 289,000 0 0 % 0

- โครงการปรับปรุงซอมถนนสายพูนผล - 
ชองเนียง หมูที่ 4 
บ้านพรุเตยเหนือ  โดยทําการเกรดแตงคัน
ทางเดิมพร้อมแตงคูระบายน้ํา กว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร ลง
หินผุผิวจราจรปริมาตร 375 ลบ.ม. หรือผิว
จราจรหินผุไมน้อยกวา 7,500 ตร.ม. งาน
ซอมหลุมบอไมน้อยกวา 200 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด

0 279,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,468,000 1,039,000 5,147,000 0
รวมงบลงทุน 1,468,000 1,039,000 5,147,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,468,000 1,039,000 5,147,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการ Big cleaning day 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ 
Big cleaning day เชน คาอาหารวาง น้ํา
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
 - 2565) หน้า 160 ลําดับที่ 5

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 3,353,800.5 2,601,709 8,452,680 2,694,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สุงอายุ ประจําป 
2562 เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม 
เชน อาหารวางและน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาของ
รางวัลสําหรับการแสดงและกิจกรรม คาเชา
โต๊ะ เก้าอี้ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาเชา
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ

35,600 0 0 0 % 0

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม 
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน คาเชาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาเชาเครื่องขยายเสียง ฯลฯ

0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม 
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน คาเชาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 125 ลําดับที่ 14

0 0 0 100 % 10,000

- โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเป็นคาใช้
จายในการฝึกอบรมอาชีพ เชน  คาวัสดุที่ใช้
ในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ

0 14,875 0 0 % 0

- โครงการสงเสริมกิจกรรมคนพิการตําบล
เพหลา
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาตอบ
แทนวิทยากร คาป้าย คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ คา
เชาเครื่องขยายเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

5,950 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการสร้างรอยยิ้มให้แกผู้สูงอายุ 
ประจําป พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของรางวัลสําหรับการทํากิจกรรม คาเชา
เต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ คาป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ คาเครื่องขยายเสียง คา
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 121 ลําดับที่ 4

0 0 0 100 % 100,000

- โครงการสร้างรอยยิ้มให้แกผู้สูงอายุ 
ประจําป พ.ศ.2564
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของรางวัลสําหรับการทํากิจกรรม คาเชา
เต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ คาป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ คาเครื่องเสียง คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

0 0 100,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมและสงเสริม
อาชีพการทําผลิตภัณฑ์จากผ้า เชน คา
อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 
ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ

0 0 20,000 -100 % 0

- โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมและสงเสริม
อาชีพการทําผลิตภัณฑ์จากผ้า เชน คา
อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 
ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 
125  ลําดับที่ 12

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี (กระเปาผ้าทํา
มือ)
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรม
อาชีพสตรี (กระเปาผ้าทํามือ)  เชน คาวัสดุ
ที่ใช้ในการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ฯลฯ 

7,700 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี (การทําขนม
ไทย)
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรม
อาชีพสตรี (การทําขนมไทย)  เชน คาวัสดุที่
ใช้ในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ป้ายโครงการ ฯลฯ 

6,298 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 55,548 14,875 140,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 55,548 14,875 140,000 130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

- อุดหนุนเทศบาลตําบลคลองพนพัฒนา 
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบี่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) หน้า 122 ลําดับที่ 6

0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- อุดหนุนเทศบาลทรายขาว เพื่อเป็นคาใช้
จายตามโครงการการปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่

15,000 15,000 15,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กระบี่ เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE

10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 15,000 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 15,000 15,000 15,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,548 29,875 155,000 145,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,548 29,875 155,000 145,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการแขงขันกีฬาตอต้านภัยยาเสพติด
ภายในตําบล เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัด
กิจกรรม เชน คาเชาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และ
เครื่องขยายเสียง คาจัดเตรียมสนามการแขง
ขันกีฬา คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการ
จัดการแขงขันกีฬา คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง เงิน
รางวัล ของรางวัล เงินคาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกีฬา ฯลฯ

214,614 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
ประจําป พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การแขงขันกีฬา เชน คาเชาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ์ ชุดกีฬา เครื่องดื่ม
และน้ําแข็ง คาของรางวัลการแขงขันกรีฑา
และกีฬาพื้นบ้าน คาถ้วยรางวัล เงินรางวัล
การแขงขันกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม ป้ายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 155 ลําดับที่ 1

0 0 0 100 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการสงตัวแทนนักกีฬาของ อบต.เข้า
รวมแขงขันกีฬา อบจ.คัพต้านภัยยาเสพติด 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล เชน คาชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์กีฬา
และยา/เวชภัณฑ์ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน 
ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 155 ลําดับที่ 3

0 0 0 100 % 100,000

- โครงการสงนักกีฬาฟุตบอลของ อบต.เข้า
รวมคัดเลือกและแขงขันกีฬา "อบจ.กระบี่
คัพ" เพื่อเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล เชน คาชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์กีฬา
และยา/เวชภัณฑ์ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน
ฯลฯ  

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 214,614 0 100,000 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 59,940 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 59,940 0 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 274,554 0 160,000 410,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 274,554 0 160,000 410,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คาเชา
เวที เครื่องขยายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาตกแตงสถานที่ คาถ้วยรางวัล คาสาย
สพาย เงินรางวัล คาตอบแทนคณะ
กรรมการ ฯลฯ

99,180 96,565 100,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คาเชา
เวที เครื่องขยายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาตกแตงสถานที่ คาถ้วยรางวัล คาสาย
สพาย เงินรางวัล คาตอบแทนคณะ
กรรมการ ฯลฯ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 157 ลําดับที่ 8

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 99,180 96,565 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 99,180 96,565 100,000 100,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 99,180 96,565 100,000 100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 373,734 96,565 260,000 510,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายเกษมสุข - 
ควนหวายแดง หมูที่ 4 บ้านพรุเตยเหนือ  
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือ
ผิวจราจร คสล. ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลากําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 59 ลําดับที่ 58

0 0 0 100 % 496,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายข้าง รพ
.สต.บ้านเพหลา หมูที่ 1 บ้านเพหลาใต้
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือ
ผิวจราจร คสล. ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลากําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 45 ลําดับที่ 1

0 0 0 100 % 556,000

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายพรุเตียว - 
สวนปาล์ม  หมูที่ 5 บ้านพรุเตียว
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือ
ผิวจราจร คสล. ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลากําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 65 ลําดับที่ 81

0 0 0 100 % 496,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายศรีเมือง - 
สวนป่า หมูที่ 9 บ้านควนสบาย
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือ
ผิวจราจร คสล. ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลากําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 84 ลําดับที่ 158

0 0 0 100 % 496,000

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายไสหนําสูง 
 หมูที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือ
ผิวจราจร คสล. ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลากําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 52 ลําดับที่ 31

0 0 0 100 % 496,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายห้วยหรั่ง 
หมูที่ 7 บ้านทาเรือ
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือ
ผิวจราจร คสล. ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลากําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 75 ลําดับที่ 122

0 0 0 100 % 496,000

โครงการกอสร้างรั้วสํานักงาน หมูที่ 3 
บ้านพรุเตยใต้
- โดยทําการกอสร้างรั้วอาคารสํานักงาน
และงานทางเชื่อมทางเข้า
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลา 
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 143 ลําดับที่ 9

0 0 0 100 % 557,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- ขยายเขตระบบประปา หมูที่ 5 บ้านพรุ
เตียว
โดยทําการเดินทอ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลาย
บานขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 
800 เมตร โดยทําการเดินทอ PVC ชั้น 8.5 
ชนิดปลายบานขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ระยะทาง 1,000 เมตร ขุดวางทอลึก 0.40 - 
0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.เพหลากําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 98 ลําดับที่ 207

0 0 0 100 % 268,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- โครงการปรับปรุงซอม ถนนสายเกาะปง 
หมูที่ 6 บ้านบางใหญ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,000
 เมตร โดยทําการเกรดแตงบดอัดแนนคัน
ทางเดิมพร้อมแตงคูระบายน้ํา และลงหินผุ
ผิวจราจร จํานวน 750.00 ลบ.ม. หรือลง
หินผุผิวจราจรพื้นที่ไมน้อยกวา 15,000.00 
ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลา 
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 71 ลําดับที่ 106

0 0 0 100 % 534,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการปรับปรุงซอม ถนนสายควนผึ้ง  
หมูที่ 8  บ้านทรายทอง
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 900 
เมตร โดยทําการเกรดแตงบดอัดแนนคัน
ทางเดิมพร้อมแตงคูระบายน้ํา ถมหลุมบอ
ด้วยหินผุ จํานวน 100 ลบ.ม. และลงหินผุ
ผิวจราจร จํานวน 225.00 ลบ.ม. หรือลง
หินผุผิวจราจรพื้นที่ไมน้อยกวา 4,500.00 
ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลา 
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 80 ลําดับที่ 143

0 0 0 100 % 226,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการปรับปรุงซอม ถนนสายพัฒนา 1 
หมูที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,600
 เมตร โดยทําการเกรดแตงบดอัดแนนคัน
ทางเดิมพร้อมแตงคูระบายน้ํา ถมหลุมบอ
ด้วยหินผุ จํานวน 50 ลบ.ม. และลงหินผุผิว
จราจร จํานวน 650.00 ลบ.ม. หรือลงหินผุ
ผิวจราจรพื้นที่ไมน้อยกวา 13,000.00 ตร.ม
. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลา 
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 50 ลําดับที่ 23

0 0 0 100 % 490,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

- โครงการเงินชดเชยคางานกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ในงานหรือ
โครงการ (คา K) เพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคางาน
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 5,161,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 5,161,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 5,161,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,161,000
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -100 % 0

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

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 10,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เชน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง 
ฯลฯ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 12,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 12,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 10,000 12,000

รวมทุกแผนงาน 26,971,007.99 26,356,662.11 38,000,000 39,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

อําเภอคลองทอม   จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,632,040 บาท
งบกลาง รวม 9,632,040 บาท

งบกลาง รวม 9,632,040 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 178,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราคาจ้าง
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคา
จ้างโดยประมาณทั้งป
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,441,580 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลเพ
หลาที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 120 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,787,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพความพิการและทุพพลภาพใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลเพหลา ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามหลักเกณฑ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 120 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและได้ทําการ
วินิจฉัยแล้วและรายได้ไมเพียงพอตอการยังชีพหรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 120 ลําดับที่ 2
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เงินสํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน การป้องกันและระงับ
โรคติดตอ ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2120 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559

รายจายตามข้อผูกพัน

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลเพ
หลา ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561

จํานวน 120,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 458,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นตามกฎหมายกําหนดในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปงบ
ประมาณไมรวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุด
หนุน
- ตามกฏกระทรวง การหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําป สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 123,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาทําศพสําหรับข้าราชการ/พนักงานสวนตําบลถึง
แกความตาย พนักงานสวนตําบลซึ่งได้รับการบรรจุและแตงตั้งให้
ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือน
ขององคการบริหารสวนตําบล และให้หมายรวมถึง ผู้ได้รับเงิน
เดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่จัดสรรให้
แกองคการบริหารสวนตําบล 
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 65,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาทําศพสําหรับพนักงานจ้างถึงแกความ
ตาย ลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยเป็นบุคคล
ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง โดยได้รับคาตอบแทนจากงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,967,940 บาท

งบบุคลากร รวม 6,579,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 20,400 บาท และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557  

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 7,200 บาท

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,281,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 11,220 บาท รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 9,180 บาท สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 7,200 บาท เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 7,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,613,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,991,000 บาท

เพื่อจายเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ
 พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป จํานวน 8 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
และหัวหน้าสํานักปลัด ซึ่งเบิกจายได้ตามระเบียบกําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,474,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ในตําแหนงตาง ๆ จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 57,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,307,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 413,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น และคณะกรรมการสอบคัด
เลือก คัดเลือกพนักงานสวนตําบลให้ดํารงตําแหนงในระดับที่สูง
ขึ้น เงินรางวัล ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือก
ตั้ง เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเพ
หลา ประธานกรรมการและกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหาร
สวนตําบลเพหลา ฯลฯ ตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็น
เงิน 200,000 บาท 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างในตําแหนงตาง ๆ เมื่อได้รับ
คําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิเบิก
จายซึ่งเบิกจายตามที่ระเบียบกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 925,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดขยะหรือ
สิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างทนายความ คาจ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจ
วินิจฉัยโรค  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาติดตั้งโทรศัพท 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ คาป้าย  และคารังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชนที่อยูในความดูแลของ อบต. ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการ
รับรอง รวมทั้งคาบริการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายใน
อัตราไมเกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปงบประมาณที่ลวง
มา โดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสม
และเงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นเงิน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ เป็นเงิน 40,000 บาท
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  เป็นเงิน 20,000
 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
 เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 
ในโอกาสงานพิธีและวันสําคัญตาง ๆ เชน วันปยมหาราช ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท
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- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา 
  เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนา เชน  คาธรรมเนียม  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
หมาย แตงตั้งให้เดินทางไปราชการหรือไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาตาง ๆ

จํานวน 250,000 บาท

- คาใช้จายเพื่อการชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
เพื่อจายเป็นคาสินไหมทดแทนในกรณีที่หนวยงานของรัฐชดใช้คาสิน
ไหมทดแทนแกผู้เสียหาย เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้กระทํา
ไปในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

จํานวน 50,000 บาท

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เชน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

- โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนาบุคลากร 
เชน คาอาหารกลางวัน อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาวิทยากร วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

- โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  เชน คาป้ายไวนิล หีบบัตรเลือกตั้ง  คาบัตร
เลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้งตัวอยาง  สมุดรายงานเหตุการณ แบบพิมพ
ประจําหนวยเลือกตั้ง คูมือตาง ๆ คาวัสดุอุปกรณในการเลือกตั้ง  
ฯลฯ 
- ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

จํานวน 400,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคา
แรงงาน เชน ซอมเครื่องคอมพิวเตอร  ซอมโทรศัพท ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ยางลบ ปากกา  น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน กรวยดอกไม้ พวงมาลัย 
พวงมาลา ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ปลั๊กไฟฟ้า กลองรับ
สัญญาณ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผงซักฟอก สบู แปรง ไม้
กวาดน้ํายาดิบกลิ่น ผ้าปูโตะ มีด ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังขยะแบบขาตั้ง ถัง
ขยะแบบล้อลาก ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัตซ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น เบรก แบตเตอรี่ ล้อ ไฟ
หน้า ไฟเบรกฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามัน
เชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี  น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 664,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลเพ
หลา ระบบประปาหมูบ้านในเขตตําบลเพหลา ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 3 ศูนย คาไฟฟ้า CCTV ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการโทรศัพทหมายเลขตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลเพหลา

คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท

คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร
เน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ 
ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ระบบ CLOUD,HOSTING ฯลฯ

งบลงทุน รวม 81,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้มเบาะหนัง มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ําได้ 
จํานวน 2 ตัว

จํานวน 5,000 บาท

- ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,000 บาท
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- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 2 ตู้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

จํานวน 11,800 บาท

- โตะทํางาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว จํานวน 9,600 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนตใหม เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 3,660,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,723,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,723,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,711,680 บาท

เพื่อจายเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ
 พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป จํานวน 5 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 924,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจในตําแหนง
ตาง ๆ จํานวน 5 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 45,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 867,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 303,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างในตําแหนงตาง ๆ เมื่อได้รับ
คําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิเบิก
จายตามระเบียบกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 64,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตาง 
ๆ คาติดตั้งอินเตอรเน็ต คาป้าย คาติดตั้งโทรศัพทและคาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณตาง ๆ คาจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

จํานวน 140,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา
เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนา เชน คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย แตงตั้งให้เดินทางไป
ราชการหรือไปเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาตาง ๆ

จํานวน 150,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคา
แรงงาน  เชน ซอมคอมพิวเตอร  คอมพิวเตอรโน้ตบุก ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ยางลบ ปากกา  น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 84,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท

คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร
เน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ 

งบลงทุน รวม 69,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้มเบาะหนัง มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ําได้ 
จํานวน 3 ตัว

จํานวน 7,500 บาท

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

จํานวน 11,800 บาท
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- โตะทํางานพร้อมถาดคียบอรด  จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดดังนี้
- ยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร   
- ไม้ปาติเกิ้ล MDF
- หน้าท็อปโตะหนา 25 mm.
- เคลือบด้วยเมลามีน ทนตอรอยขีดขวน
- ลิ้นชักขวา 2 ลิ้นชัก
- พร้อมถาดคียบอรด

จํานวน 4,200 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

- เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2)

จํานวน 23,000 บาท

- เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 3)

จํานวน 15,000 บาท

- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

จํานวน 2,600 บาท

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที

จํานวน 5,800 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาตอบแทน อปพร. คาป่วยการ อป
พร. เมื่อได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม เชน คาเชาเต็นทพร้อมโตะเก้าอี้  คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง 
กาแฟ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการฯ

จํานวน 15,000 บาท

(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต เชน คาเชาเต็นทพร้อมโตะเก้าอี้  คาน้ําดื่ม 
น้ําแข็ง กาแฟ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ

จํานวน 15,000 บาท

(3) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลเพหลา เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ เชน คาวิทยากรบรรยาย คาวิทยากรฝึกปฏิบัติ 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ

จํานวน 80,000 บาท
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งานจราจร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ แผน
ป้ายจราจร กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยาน
พาหนะ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,581,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,183,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,183,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,141,680 บาท

เพื่อจายเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ
 พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบดําเนินงาน รวม 376,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล ผู้ดูแลเด็กและพนักงาน
จ้างผู้มีสิทธิตามระเบียบกําหนด และคาตอบแทนคาใช้จายในการ
ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครู
สวนตําบล และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะที่สูงขึ้น ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล ผู้ดูแลเด็กและพนักงาน
จ้างในตําแหนงตาง ๆ เมื่อได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกจาย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกจาย

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาติดตั้งอิน
เทอรเน็ต ป้ายประชาสัมพันธและป้ายอื่น ๆ 
คาติดตั้งโทรศัพทและคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้จายใน
การฝึกอบรม สัมมนา เชน คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง พนักงานครูสวนตําบล ผู้ดูแลเด็ก หรือบุคคลที่ได้
รับมอบหมาย แตงตั้งให้เดินทางไปราชการหรือไปเข้ารับการฝึก
อบรม สัมมนาตาง ๆ

จํานวน 150,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคา
แรงงาน  เชน คอมพิวเตอรโน้ตบุก คอมพิวเตอร
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ยางลบ ปากกา  น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

- เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 4)

จํานวน 22,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,961,920 บาท
งบบุคลากร รวม 3,276,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,276,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,994,400 บาท

เพื่อจายเงินเดือนให้แกพนักงานครูสวนตําบลพร้อมเงินเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําป จํานวน 5 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษตําแหนง
พนักงานครูสวนตําบล
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,050,720 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปในตําแหนงตาง ๆ จํานวน 7 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 62,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,619,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 38,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิเบิกจาย

ค่าใช้สอย รวม 893,260 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัด
อบรม ศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครู ครูผู้
ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา เชน คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

- โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2565 เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เชน คาเชาเวที เต็นท  โตะ เก้าอี้ เครื่อง
ขยายเสียง คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญของ
รางวัล คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในกิจกรรม คา
ตกแตงสถานที่  ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเป็นคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 430 บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย ดังนี้ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

จํานวน 22,360 บาท
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- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเป็นคา
เครื่องแบบนักเรียนให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 300 บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย ดังนี้ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

จํานวน 15,600 บาท

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเป็นคา
จัดการเรียนการสอนให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย ดัง
นี้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

จํานวน 170,000 บาท

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเป็นคา
หนังสือเรียนให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
เพหลา อัตราคนละ 200 บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

จํานวน 10,400 บาท

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเป็นคา
อาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลเพหลา อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน จํานวน 3 ศูนย 
ดังนี้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

จํานวน 514,500 บาท

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเป็นคา
อุปกรณการเรียนให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลเพหลา อัตราคนละ 200 บาท/คน/ป จํานวน 3 ศูนย ดังนี้ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

จํานวน 10,400 บาท

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปการ
ศึกษา 2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คาเชาเวที 
โตะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ของขวัญของรางวัลสําหรับการแสดง วัสดุ
อุปกรณในการจัดกิจกรรมและตกแตงสถานที่ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง 
คาป้าย ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

วันที่พิมพ : 6/1/2565  14:13:02 หน้า : 20/36



ค่าวัสดุ รวม 652,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 652,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ถาด มีด ไม้
กวาด น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปูโตะ แก้วน้ํา ผงซักฟอก จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังขยะแบบขาตั้ง ถัง
ขยะแบบล้อลาก ฯลฯ เป็นเงิน  20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โรงเรียนบ้านพรุเตย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเพ
หลา จํานวน 260 วัน ทั้ง 3 ศูนย  เป็นเงิน  632,400 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลําดับ
ที่ 4

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,500 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 3 ศูนย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาสื่อ
สารอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 99,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้มเบาะหนัง มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูงต่ํา
ได้ จํานวน 3 ตัว

จํานวน 7,500 บาท

- ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 2 ตู้ จํานวน 10,000 บาท

- โตะทํางาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว จํานวน 9,600 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

จํานวน 22,000 บาท

- เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 3 เครื่อง 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 3)

จํานวน 45,000 บาท

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที

จํานวน 5,800 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 966,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 966,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านพรุเตย จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 21 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134  ลําดับที่ 28

จํานวน 966,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 464,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 284,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน 2 คน ผู้ซึ่งดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้จายในการฝึกอบรม
สัมมนาของประชาชนหรืออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เชน คาเชาที่
พัก คาลงทะเบียน คาพาหนะ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การดําเนินโครงการ เชน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอกฉีด
ยา เข็มฉีดยา  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

- โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นคาใช้
จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อทรายอะเบท สารเคมีพนกําจัดยุง น้ํายาพนหมอกควัน
กําจัดยุง หน้ากากอนามัย  ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียว
ทิ้ง) ถุงมือ ออกซิเจน เปลหามคนไข้ คลอรีน สารส้ม ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - หมูที่ 9 สําหรับการดําเนิน
งานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 9 หมูบ้าน ๆ 
ละ 20,000 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  141 ลําดับ 8

จํานวน 180,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการสงเสริมกิจกรรมคนพิการตําบลเพหลา เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการจัดกิจกรรม เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยากร คาป้าย คาเชาโตะ เก้าอี้ คาเชาเครื่องขยายเสียง 
คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,684,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,715,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,715,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 992,400 บาท

เพื่อจายเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ
 พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 644,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 37,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 813,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 268,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ผู้ควบคุม คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างในตําแหนงตาง ๆ เมื่อได้รับ
คําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิเบิก
จาย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกจาย

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาเชา
ทรัพยสิน คาธรรมเนียมตาง ๆ คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
คาจ้างแรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
ทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น 
ๆ  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณไฟฟ้า คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้จายใน
การฝึกอบรม สัมมนา เชน คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย แตงตั้งให้เดินทาง
ไปราชการหรือไปเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาตาง ๆ

จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคา
แรงงาน 

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ยางลบ ปากกา  น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่อง
รับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับสัญญาณ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง  สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตาง ๆ ทอน้ําบาดาล จอบ ทราย สิ่ว เสียม เลื่อย กระเบื้อง เทป
วัดระยะ ตลับเมตร  นั่งร้าน ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี  น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 155,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 155,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้มเบาะหนัง มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ 
จํานวน 4 ตัว

จํานวน 10,000 บาท
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ครุภัณฑสํารวจ

- ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 1 ล้อ มีรายละเอียดดังนี้
1. หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ และมีระบบให้แสงสวางบนหน้า
จอ
2. สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร
3. สามารถอานคาความละเอียดได้ถึง 1 เซนติเมตร
4. สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
5. วัดระยะทางเป็นระบบ Metric/Imperial เชน 
เมตร,เซนติเมตร,ฟุต,และนิ้ว
6. บันทึกคาการวัดได้ 5 คา
7. มีระบบ Hold สามารถค้างคาที่วัดได้ไว้ในขณะเคลื่อนย้ายล้อได้
8. มีปุ่มกด   RESET คาตัวเลขให้เป็นศูนย ที่แป้นควบคุม
9. ตัวเครื่องมีระบบปดหน้าจออัตโนมัติหากไมใช้งานภายใน 5 นาที
10. โครงสร้างของล้อทําด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง
11. โครงด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ทอน
12. มีเข็มชึ้จุดเริ่มการวัดระยะ
13 ขาพับได้
14. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 v. 1 ก้อน
15. มีสัญลักษณแสดงระดับพลังงานขึ้นเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่
ต่ํา

จํานวน 10,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

จํานวน 44,000 บาท

- เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 2 เครื่อง 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 3)

จํานวน 30,000 บาท

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที

จํานวน 11,600 บาท
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนตใหม เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการ Big cleaning day 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ Big cleaning day เชน คา
อาหารวาง น้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 160 
ลําดับที่ 5

จํานวน 10,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การจัดกิจกรรม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คา
เชาโตะ เต็นท เก้าอี้ คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ลําดับที่ 14

จํานวน 10,000 บาท
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- โครงการสร้างรอยยิ้มให้แกผู้สูงอายุ ประจําป พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของรางวัลสําหรับการทํากิจกรรม คาเชาเต็นท
พร้อมโตะ เก้าอี้ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาเครื่องขยายเสียง 
คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121 ลําดับที่ 4

จํานวน 100,000 บาท

- โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑจากผ้า
เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมและสงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑ
จากผ้า เชน คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม ป้าย
โครงการ วัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125  ลําดับที่ 12

จํานวน 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

- อุดหนุนเทศบาลตําบลคลองพนพัฒนา เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 ลําดับ
ที่ 6

จํานวน 15,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจําป พ.ศ.2565 เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬา เชน คาเชาเต็นท โตะ เก้าอี้ เครื่อง
เสียง วัสดุอุปกรณ ชุดกีฬา เครื่องดื่มและน้ําแข็ง คาของรางวัลการ
แขงขันกรีฑาและกีฬาพื้นบ้าน คาถ้วยรางวัล เงินรางวัลการแขงขัน
กีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม ป้ายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ลําดับที่ 1

จํานวน 250,000 บาท

- โครงการสงตัวแทนนักกีฬาของ อบต.เข้ารวมแขงขันกีฬา อบจ.คัพ
ต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาฟุตบอล เชน 
คาชุดกีฬา วัสดุอุปกรณกีฬาและยา/เวชภัณฑ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ลําดับที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
กีฬา เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ตะกร้อ ตาขายตะกร้อ ตาขาย
ฟุตบอล ตาขายวอลเลยบอล เปตอง ฯลฯ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 156 ลําดับที่ 6
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัด
กิจกรรม เชน คาเชาเวที เครื่องขยายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ คา
ตกแตงสถานที่ คาถ้วยรางวัล คาสายสพาย เงินรางวัล คาตอบแทน
คณะกรรมการ ฯลฯ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157 ลําดับที่ 8

จํานวน 100,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,161,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,161,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,161,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายเกษมสุข - ควนหวายแดง หมูที่ 4 
บ้านพรุเตยเหนือ  ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือผิวจราจร คสล. ไมน้อยกวา 750 
ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพ
หลากําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 59 ลําดับที่ 58

จํานวน 496,000 บาท

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายข้าง รพ.สต.บ้านเพหลา หมูที่ 1 
บ้านเพหลาใต้
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิวจราจร คสล. ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพหลากําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ลําดับที่ 1

จํานวน 556,000 บาท
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- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายพรุเตียว - สวนปาลม  หมูที่ 5 
บ้านพรุเตียว
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิวจราจร คสล. ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพหลากําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 65 ลําดับที่ 81

จํานวน 496,000 บาท

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายศรีเมือง - สวนป่า หมูที่ 9 บ้าน
ควนสบาย
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิวจราจร คสล. ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพหลากําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ลําดับที่ 158

จํานวน 496,000 บาท

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายไสหนําสูง  หมูที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิวจราจร คสล. ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพหลากําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52 ลําดับที่ 31

จํานวน 496,000 บาท

- โครงการกอสร้างถนน คสล.สายห้วยหรั่ง หมูที่ 7 บ้านทาเรือ
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิวจราจร คสล. ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพหลากําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ลําดับที่ 122

จํานวน 496,000 บาท
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โครงการกอสร้างรั้วสํานักงาน หมูที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
- โดยทําการกอสร้างรั้วอาคารสํานักงานและงานทางเชื่อมทางเข้า
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลา กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 143 ลําดับที่ 9

จํานวน 557,000 บาท

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- ขยายเขตระบบประปา หมูที่ 5 บ้านพรุเตียว
โดยทําการเดินทอ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบานขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 800 เมตร โดยทําการเดินทอ PVC ชั้น 8.5 
ชนิดปลายบานขนาดเส้นผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร 
ขุดวางทอลึก 0.40 - 0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลากําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98 ลําดับที่ 207

จํานวน 268,000 บาท

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- โครงการปรับปรุงซอม ถนนสายเกาะปง หมูที่ 6 บ้านบางใหญ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร โดยทําการเกรด
แตงบดอัดแนนคันทางเดิมพร้อมแตงคูระบายน้ํา และลงหินผุผิว
จราจร จํานวน 750.00 ลบ.ม. หรือลงหินผุผิวจราจรพื้นที่ไมน้อยกวา 
15,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลา กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับที่ 106

จํานวน 534,000 บาท
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- โครงการปรับปรุงซอม ถนนสายควนผึ้ง  หมูที่ 8  บ้านทรายทอง
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร โดยทําการเกรดแตง
บดอัดแนนคันทางเดิมพร้อมแตงคูระบายน้ํา ถมหลุมบอด้วยหินผุ 
จํานวน 100 ลบ.ม. และลงหินผุผิวจราจร จํานวน 225.00 ลบ.ม. 
หรือลงหินผุผิวจราจรพื้นที่ไมน้อยกวา 4,500.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลา 
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ลําดับที่ 143

จํานวน 226,000 บาท

- โครงการปรับปรุงซอม ถนนสายพัฒนา 1 หมูที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,600 เมตร โดยทําการเกรด
แตงบดอัดแนนคันทางเดิมพร้อมแตงคูระบายน้ํา ถมหลุมบอด้วยหินผุ 
จํานวน 50 ลบ.ม. และลงหินผุผิวจราจร จํานวน 650.00 ลบ.ม. หรือ
ลงหินผุผิวจราจรพื้นที่ไมน้อยกวา 13,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลา กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 50 ลําดับที่ 23

จํานวน 490,000 บาท

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

- โครงการเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ใน
งานหรือโครงการ (คา K) เพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคางานตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

จํานวน 50,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เชน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี พันปหลวง ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคายาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช พันธพืช พันธ
ไม้ จอบ เสียม กรรไกรตัดต้นไม้ ปุ๋ย ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

178,280

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,441,580

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,787,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสํารองจาย 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

458,380

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

178,280

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,441,580

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,787,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสํารองจาย 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

458,380
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

- เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา 
ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2561

120,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

123,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

65,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

- เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา 
ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2561

120,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

123,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

65,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,281,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,702,680 3,136,080 992,400

เงินประจําตําแหนง 132,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,398,800 1,050,720 644,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

102,840 62,940 37,380

เงินวิทยฐานะ 168,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

270,000 50,000 40,000 144,000 160,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

6,000 3,000 2,000

คาเชาบ้าน 336,000 48,000 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,281,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

8,831,160

เงินประจําตําแหนง 216,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 4,093,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

203,160

เงินวิทยฐานะ 168,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

664,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

11,000

คาเชาบ้าน 480,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

94,000 63,800 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้
มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเหมาบริการตาง ๆ 
คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือและเข้าปก
หนังสือ คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาติดตั้งอินเตอร์
เน็ต คาป้าย คาติดตั้ง
โทรศัพท์และคาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ 
คาจ้างเหมาบุคคลใน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

167,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้
มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเหมาบริการตาง ๆ 
คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือและเข้าปก
หนังสือ คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาติดตั้งอินเตอร์
เน็ต คาป้าย คาติดตั้ง
โทรศัพท์และคาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ 
คาจ้างเหมาบุคคลใน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้
มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเหมาบริการตาง ๆ 
คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะ
หรือสิ่งปฏิกูล คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คา
เบี้ยประกัน คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาจ้างที่ปรึกษา 
คาจ้างทนายความ คา
จ้างปรับปรุงโดเมน 
website คาตรวจ
วินิจฉัยโรค  คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนิน
เอง คาติดตั้งโทรศัพท์ 
คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ คาป้าย  และ
คารังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์ที่อยูในความ
ดูแลของ อบต. ฯลฯ

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้
มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเหมาบริการตาง ๆ 
คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะ
หรือสิ่งปฏิกูล คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คา
เบี้ยประกัน คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาจ้างที่ปรึกษา 
คาจ้างทนายความ คา
จ้างปรับปรุงโดเมน 
website คาตรวจ
วินิจฉัยโรค  คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนิน
เอง คาติดตั้งโทรศัพท์ 
คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ คาป้าย  และ
คารังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์ที่อยูในความ
ดูแลของ อบต. ฯลฯ

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

-  คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
 เพื่อจายเป็นคาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา ในโอกาสงานพิธี
และวันสําคัญตาง ๆ 
เชน วันปิยมหาราช 
ฯลฯ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

-  คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
 เพื่อจายเป็นคาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา ในโอกาสงานพิธี
และวันสําคัญตาง ๆ 
เชน วันปิยมหาราช 
ฯลฯ

5,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:36 หน้า : 12/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา 
  เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ
และคาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนา เชน  คา
ธรรมเนียม  คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต.หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย แตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือ
ไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาตาง ๆ

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา 
  เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ
และคาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนา เชน  คา
ธรรมเนียม  คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต.หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย แตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือ
ไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาตาง ๆ

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการและ
คาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนา เชน คา
ธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง หรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมาย แตง
ตั้งให้เดินทางไปราชการ
หรือไปเข้ารับการฝึก
อบรม สัมมนาตาง ๆ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการและ
คาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนา เชน คา
ธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง หรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมาย แตง
ตั้งให้เดินทางไปราชการ
หรือไปเข้ารับการฝึก
อบรม สัมมนาตาง ๆ

150,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:36 หน้า : 16/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายเพื่อการชด
ใช้คาเสียหายหรือคาสิน
ไหมทดแทน
เพื่อจายเป็นคาสินไหม
ทดแทนในกรณีที่หนวย
งานของรัฐชดใช้คาสิน
ไหมทดแทนแกผู้เสีย
หาย เพื่อการละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้กระทํา
ไปในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ตาม พรบ
.ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ
.2539

50,000

- โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น
คาใช้จายในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
เชน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คา
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายเพื่อการชด
ใช้คาเสียหายหรือคาสิน
ไหมทดแทน
เพื่อจายเป็นคาสินไหม
ทดแทนในกรณีที่หนวย
งานของรัฐชดใช้คาสิน
ไหมทดแทนแกผู้เสีย
หาย เพื่อการละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้กระทํา
ไปในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ตาม พรบ
.ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ
.2539

50,000

- โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น
คาใช้จายในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
เชน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คา
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อเป็นคาใช้
จายในการพัฒนา
บุคลากร เชน คาอาหาร
กลางวัน อาหารวาง คา
ป้ายโครงการ คา
วิทยากร วัสดุอุปกรณ์
ตาง ๆ ฯลฯ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อเป็นคาใช้
จายในการพัฒนา
บุคลากร เชน คาอาหาร
กลางวัน อาหารวาง คา
ป้ายโครงการ คา
วิทยากร วัสดุอุปกรณ์
ตาง ๆ ฯลฯ

30,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:36 หน้า : 20/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการดําเนินโครงการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
เชน คาป้ายไวนิล หีบ
บัตรเลือกตั้ง  คาบัตร
เลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง
ตัวอยาง  สมุดรายงาน
เหตุการณ์ แบบพิมพ์
ประจําหนวยเลือกตั้ง คู
มือตาง ๆ คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง  
ฯลฯ 
- ตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563

400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 30,000 260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการดําเนินโครงการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
เชน คาป้ายไวนิล หีบ
บัตรเลือกตั้ง  คาบัตร
เลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง
ตัวอยาง  สมุดรายงาน
เหตุการณ์ แบบพิมพ์
ประจําหนวยเลือกตั้ง คู
มือตาง ๆ คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง  
ฯลฯ 
- ตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563

400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 370,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม เชน คา
เชาเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ 
 คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง กาแฟ 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการฯ

15,000

(2) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์ เพื่อเป็นคาใช้
จายในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสงกรานต์ 
เชน คาเชาเต็นท์พร้อม
โต๊ะเก้าอี้  คาน้ําดื่ม น้ํา
แข็ง กาแฟ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม เชน คา
เชาเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ 
 คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง กาแฟ 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการฯ

15,000

(2) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์ เพื่อเป็นคาใช้
จายในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสงกรานต์ 
เชน คาเชาเต็นท์พร้อม
โต๊ะเก้าอี้  คาน้ําดื่ม น้ํา
แข็ง กาแฟ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(3) โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา 
เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ 
เชน คาวิทยากรบรรยาย 
คาวิทยากรฝึกปฏิบัติ คา
อาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาใช้จายอื่น ๆ 
ฯลฯ

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(3) โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา 
เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ 
เชน คาวิทยากรบรรยาย 
คาวิทยากรฝึกปฏิบัติ คา
อาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาใช้จายอื่น ๆ 
ฯลฯ

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้
มาซึ่งบริการ เชน คา
ถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะ
หรือสิ่งปฏิกูล คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คา
เบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาติดตั้งอินเทอร์
เน็ต ป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายอื่น ๆ 
คาติดตั้งโทรศัพท์และ
คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

20,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:36 หน้า : 27/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้
มาซึ่งบริการ เชน คา
ถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะ
หรือสิ่งปฏิกูล คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คา
เบี้ยประกัน คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาติดตั้งอินเทอร์
เน็ต ป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายอื่น ๆ 
คาติดตั้งโทรศัพท์และ
คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

20,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:36 หน้า : 28/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา เพื่อเป็นคาใช้
จายในการเดินทางไป
ราชการและคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม สัมมนา 
เชน คาธรรมเนียม คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ 
สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง 
พนักงานครูสวนตําบล ผู้
ดูแลเด็ก หรือบุคคลที่ได้
รับมอบหมาย แตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือ
ไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาตาง ๆ

150,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:36 หน้า : 29/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา เพื่อเป็นคาใช้
จายในการเดินทางไป
ราชการและคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม สัมมนา 
เชน คาธรรมเนียม คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ 
สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง 
พนักงานครูสวนตําบล ผู้
ดูแลเด็ก หรือบุคคลที่ได้
รับมอบหมาย แตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือ
ไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาตาง ๆ

150,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:36 หน้า : 30/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประจําปีการ
ศึกษา 2564 เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการจัด
กิจกรรม เชน คาเชาเวที 
โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง 
ของขวัญของรางวัล
สําหรับการแสดง วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมและตกแตง
สถานที่ คาน้ําดื่มและน้ํา
แข็ง คาป้าย ฯลฯ

20,000

- โครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดอบรม ศึกษาดูงาน
ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับครู ครูผู้
ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา 
เชน คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาป้าย ฯลฯ

30,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:36 หน้า : 31/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประจําปีการ
ศึกษา 2564 เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการจัด
กิจกรรม เชน คาเชาเวที 
โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง 
ของขวัญของรางวัล
สําหรับการแสดง วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมและตกแตง
สถานที่ คาน้ําดื่มและน้ํา
แข็ง คาป้าย ฯลฯ

20,000

- โครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดอบรม ศึกษาดูงาน
ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับครู ครูผู้
ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา 
เชน คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาป้าย ฯลฯ

30,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:36 หน้า : 32/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการวันเด็กแหง
ชาติ ประจําปี 2565 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาเชาเวที 
เต็นท์  โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
ขยายเสียง คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของขวัญของรางวัล 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรม คาตกแตง
สถานที่  ฯลฯ

100,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:36 หน้า : 33/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการวันเด็กแหง
ชาติ ประจําปี 2565 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาเชาเวที 
เต็นท์  โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
ขยายเสียง คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของขวัญของรางวัล 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรม คาตกแตง
สถานที่  ฯลฯ

100,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:36 หน้า : 34/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา 
อัตราคนละ 430 
บาท/คน/ปี จํานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

22,360

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:36 หน้า : 35/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลเพหลา 
อัตราคนละ 430 
บาท/คน/ปี จํานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

22,360

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:37 หน้า : 36/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
เครื่องแบบนักเรียนให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 300 บาท/คน/ปี 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว

15,600

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:37 หน้า : 37/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
เครื่องแบบนักเรียนให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 300 บาท/คน/ปี 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว

15,600

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:37 หน้า : 38/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
จัดการเรียนการสอนให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 1,700 
บาท/คน/ปี จํานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

170,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:37 หน้า : 39/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
จัดการเรียนการสอนให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 1,700 
บาท/คน/ปี จํานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

170,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:37 หน้า : 40/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
หนังสือเรียนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลเพหลา อัตราคน
ละ 200 บาท/คน/ปี 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

10,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
หนังสือเรียนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลเพหลา อัตราคน
ละ 200 บาท/คน/ปี 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

10,400

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:37 หน้า : 42/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
อาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 21 บาท จํานวน 
245 วัน จํานวน 3 ศูนย์ 
ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

514,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
อาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 21 บาท จํานวน 
245 วัน จํานวน 3 ศูนย์ 
ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

514,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
อุปกรณ์การเรียนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 200 บาท/คน/ปี 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

10,400

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม
สัมมนาของประชาชน
หรืออาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เชน คาเชาที่พัก 
คาลงทะเบียน คา
พาหนะ ฯลฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
อุปกรณ์การเรียนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 200 บาท/คน/ปี 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

10,400

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม
สัมมนาของประชาชน
หรืออาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เชน คาเชาที่พัก 
คาลงทะเบียน คา
พาหนะ ฯลฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการ เชน 
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า กระบอกฉีดยา 
เข็มฉีดยา  ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ

50,000

- โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ

10,000

- โครงการสงเสริม
กิจกรรมคนพิการตําบล
เพหลา เพื่อเป็นคาใช้
จายในการจัดกิจกรรม 
เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คา
ป้าย คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ 
คาเชาเครื่องขยายเสียง 
คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการ เชน 
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า กระบอกฉีดยา 
เข็มฉีดยา  ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ

50,000

- โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ

10,000

- โครงการสงเสริม
กิจกรรมคนพิการตําบล
เพหลา เพื่อเป็นคาใช้
จายในการจัดกิจกรรม 
เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คา
ป้าย คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ 
คาเชาเครื่องขยายเสียง 
คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- เพื่อเป็นคาใช้จายให้
ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
ถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะ
หรือสิ่งปฏิกูล  คาเชา
ทรัพย์สิน คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอก 
คาจ้างแรงงานราษฏรก
รณีดําเนินเอง คาจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่น ๆ  คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใช้ในราชการ คา
จ้างเหมาเดินสายและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปาเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณ ฯลฯ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- เพื่อเป็นคาใช้จายให้
ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
ถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะ
หรือสิ่งปฏิกูล  คาเชา
ทรัพย์สิน คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอก 
คาจ้างแรงงานราษฏรก
รณีดําเนินเอง คาจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่น ๆ  คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใช้ในราชการ คา
จ้างเหมาเดินสายและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปาเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณ ฯลฯ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา เพื่อเป็นคาใช้
จายในการเดินทางไป
ราชการและคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม สัมมนา 
เชน คาธรรมเนียม คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ 
สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
หมาย แตงตั้งให้เดินทาง
ไปราชการหรือไปเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา
ตาง ๆ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม 
สัมมนา เพื่อเป็นคาใช้
จายในการเดินทางไป
ราชการและคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม สัมมนา 
เชน คาธรรมเนียม คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ 
สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
หมาย แตงตั้งให้เดินทาง
ไปราชการหรือไปเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา
ตาง ๆ

50,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:37 หน้า : 52/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการ Big 
cleaning day 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการ Big 
cleaning day เชน คา
อาหารวาง น้ําดื่ม คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คา
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้า 160 ลําดับ
ที่ 5

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการ Big 
cleaning day 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการ Big 
cleaning day เชน คา
อาหารวาง น้ําดื่ม คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คา
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้า 160 ลําดับ
ที่ 5

10,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:37 หน้า : 54/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรม เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน คาเชา
โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากร คา
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาเครื่องเสียง 
คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า 
125 ลําดับที่ 14

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรม เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน คาเชา
โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากร คา
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาเครื่องเสียง 
คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า 
125 ลําดับที่ 14

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสร้างรอยยิ้ม
ให้แกผู้สูงอายุ ประจําปี 
พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรม เชน คา
อาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของ
รางวัลสําหรับการทํา
กิจกรรม คาเชาเต็นท์
พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
คาเครื่องขยายเสียง คา
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า 
121 ลําดับที่ 4

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสร้างรอยยิ้ม
ให้แกผู้สูงอายุ ประจําปี 
พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรม เชน คา
อาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของ
รางวัลสําหรับการทํา
กิจกรรม คาเชาเต็นท์
พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
คาเครื่องขยายเสียง คา
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า 
121 ลําดับที่ 4

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการอบรมและสง
เสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การอบรมและสงเสริม
อาชีพการทําผลิตภัณฑ์
จากผ้า เชน คาอาหาร
กลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์ คาตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯ
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า 
125  ลําดับที่ 12

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการอบรมและสง
เสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การอบรมและสงเสริม
อาชีพการทําผลิตภัณฑ์
จากผ้า เชน คาอาหาร
กลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์ คาตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯ
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า 
125  ลําดับที่ 12

20,000
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการแขงขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 
ประจําปี พ.ศ.2565 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
แขงขันกีฬา เชน คาเชา
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
เสียง วัสดุอุปกรณ์ ชุด
กีฬา เครื่องดื่มและน้ํา
แข็ง คาของรางวัลการ
แขงขันกรีฑาและกีฬา
พื้นบ้าน คาถ้วยรางวัล 
เงินรางวัลการแขงขัน
กีฬา คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแขงขัน
กีฬา คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ประจําสนาม ป้าย
โครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 155 ลําดับที่ 1
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการแขงขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 
ประจําปี พ.ศ.2565 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
แขงขันกีฬา เชน คาเชา
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
เสียง วัสดุอุปกรณ์ ชุด
กีฬา เครื่องดื่มและน้ํา
แข็ง คาของรางวัลการ
แขงขันกรีฑาและกีฬา
พื้นบ้าน คาถ้วยรางวัล 
เงินรางวัลการแขงขัน
กีฬา คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแขงขัน
กีฬา คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ประจําสนาม ป้าย
โครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 155 ลําดับที่ 1

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรม เชน คาเชา
เวที เครื่องขยายเสียง 
ป้ายประชาสัมพันธ์ คา
ตกแตงสถานที่ คาถ้วย
รางวัล คาสายสพาย 
เงินรางวัล คาตอบแทน
คณะกรรมการ ฯลฯ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า 
157 ลําดับที่ 8
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรม เชน คาเชา
เวที เครื่องขยายเสียง 
ป้ายประชาสัมพันธ์ คา
ตกแตงสถานที่ คาถ้วย
รางวัล คาสายสพาย 
เงินรางวัล คาตอบแทน
คณะกรรมการ ฯลฯ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า 
157 ลําดับที่ 8

100,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:37 หน้า : 64/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสงตัวแทนนัก
กีฬาของ อบต.เข้ารวม
แขงขันกีฬา อบจ.คัพ
ต้านภัยยาเสพติด เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการ
แขงขันกีฬาฟุตบอล เชน 
คาชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์
กีฬาและยา/เวชภัณฑ์ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนสําหรับผู้
ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน 
ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 155 ลําดับที่ 3
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสงตัวแทนนัก
กีฬาของ อบต.เข้ารวม
แขงขันกีฬา อบจ.คัพ
ต้านภัยยาเสพติด เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการ
แขงขันกีฬาฟุตบอล เชน 
คาชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์
กีฬาและยา/เวชภัณฑ์ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนสําหรับผู้
ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน 
ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 155 ลําดับที่ 3

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

- โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ เชน 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกร
ณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุ
ทิดาพัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี และ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง ฯลฯ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 160,000 30,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 652,400

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 30,000 70,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุกอสร้าง 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

- โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ เชน 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกร
ณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุ
ทิดาพัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี และ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง ฯลฯ

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 662,400

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุกอสร้าง 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 540,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

168,000 25,500

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้ม
เบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
ปรับระดับสูงต่ําได้ 
จํานวน 2 ตัว

5,000

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้ม
เบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
ปรับระดับสูงต่ําได้ 
จํานวน 3 ตัว

7,500

- ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน
กระจกสูง จํานวน 1 ตู้

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 60,000 60,000

วัสดุการเกษตร 2,000 2,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 540,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

193,500

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้ม
เบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
ปรับระดับสูงต่ําได้ 
จํานวน 2 ตัว

5,000

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้ม
เบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
ปรับระดับสูงต่ําได้ 
จํานวน 3 ตัว

7,500

- ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน
กระจกสูง จํานวน 1 ตู้

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
จํานวน 2 ตู้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 
3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

11,800

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 
3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

11,800

- โต๊ะทํางาน (เหล็ก) 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
ตัว

9,600 9,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
จํานวน 2 ตู้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 
3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

11,800

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 
3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

11,800

- โต๊ะทํางาน (เหล็ก) 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
ตัว

19,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- โต๊ะทํางานพร้อมถาด
คีย์บอร์ด  จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดดังนี้
- ยาว 120 เซนติเมตร 
กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 
75 เซนติเมตร   
- ไม้ปาติเกิ้ล MDF
- หน้าท็อปโต๊ะหนา 25 
mm.
- เคลือบด้วยเมลามีน 
ทนตอรอยขีดขวน
- ลิ้นชักขวา 2 ลิ้นชัก
- พร้อมถาดคีย์บอร์ด

4,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (ราย
ละเอียดตามเอกสาร
แนบ 2)

23,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- โต๊ะทํางานพร้อมถาด
คีย์บอร์ด  จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดดังนี้
- ยาว 120 เซนติเมตร 
กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 
75 เซนติเมตร   
- ไม้ปาติเกิ้ล MDF
- หน้าท็อปโต๊ะหนา 25 
mm.
- เคลือบด้วยเมลามีน 
ทนตอรอยขีดขวน
- ลิ้นชักขวา 2 ลิ้นชัก
- พร้อมถาดคีย์บอร์ด

4,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (ราย
ละเอียดตามเอกสาร
แนบ 2)

23,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (ราย
ละเอียดตามเอกสาร
แนบ 3)

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (ราย
ละเอียดตามเอกสาร
แนบ 3)

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไมน้อยกวา 
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์
สําหรับกระดาษ A4 ไม
น้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา 
(Memory) ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไม
น้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ 
A4,Letter,Legal และ 
Custom

2,600

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565  14:13:37 หน้า : 77/114



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไมน้อยกวา 
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์
สําหรับกระดาษ A4 ไม
น้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา 
(Memory) ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไม
น้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ 
A4,Letter,Legal และ 
Custom

2,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA จํานวน 1 
เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอก
ไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้า
ได้ไมน้อยกวา 15 นาที

5,800 5,800

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง) เชน 
ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม เปลี่ยน
ระบบไฮดรอลิก ฯลฯ

50,000 50,000

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้ม
เบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
สามารถปรับระดับสูงต่ํา
ได้ จํานวน 3 ตัว

7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA จํานวน 1 
เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอก
ไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้า
ได้ไมน้อยกวา 15 นาที

11,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง) เชน 
ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม เปลี่ยน
ระบบไฮดรอลิก ฯลฯ

100,000

- เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้ม
เบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
สามารถปรับระดับสูงต่ํา
ได้ จํานวน 3 ตัว

7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน
กระจกสูง จํานวน 2 ตู้

10,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1)

22,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (ราย
ละเอียดตามเอกสาร
แนบ 4)

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน
กระจกสูง จํานวน 2 ตู้

10,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1)

22,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (ราย
ละเอียดตามเอกสาร
แนบ 4)

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 3 
เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (ราย
ละเอียดตามเอกสาร
แนบ 3)

45,000

เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้ม
เบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
สามารถปรับระดับสูงต่ํา
ได้ จํานวน 4 ตัว

10,000

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 3 
เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (ราย
ละเอียดตามเอกสาร
แนบ 3)

45,000

เก้าอี้ทํางาน แบบหุ้ม
เบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
สามารถปรับระดับสูงต่ํา
ได้ จํานวน 4 ตัว

10,000

ครุภัณฑ์สํารวจ
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ล้อวัดระยะทางแบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 ล้อ มี
รายละเอียดดังนี้
1. หน้าจอแสดงผล LCD 
ขนาดใหญ และมีระบบ
ให้แสงสวางบนหน้าจอ
2. สามารถแสดงผลการ
วัดระยะทางได้ 
9,999.99 เมตร
3. สามารถอานคาความ
ละเอียดได้ถึง 1 
เซนติเมตร
4. สามารถวัดระยะได้
ทั้งระบบเดินหน้าและ
ถอยหลัง
5. วัดระยะทางเป็น
ระบบ 
Metric/Imperial เชน 
เมตร,เซนติเมตร,ฟุต,แล
ะนิ้ว
6. บันทึกคาการวัดได้ 5
 คา
7. มีระบบ Hold 
สามารถค้างคาที่วัดได้
ไว้ในขณะเคลื่อนย้ายล้อ
ได้
8. มีปุ่มกด   RESET คา
ตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่
แป้นควบคุม
9. ตัวเครื่องมีระบบปิด

10,000
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ล้อวัดระยะทางแบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 ล้อ มี
รายละเอียดดังนี้
1. หน้าจอแสดงผล LCD 
ขนาดใหญ และมีระบบ
ให้แสงสวางบนหน้าจอ
2. สามารถแสดงผลการ
วัดระยะทางได้ 
9,999.99 เมตร
3. สามารถอานคาความ
ละเอียดได้ถึง 1 
เซนติเมตร
4. สามารถวัดระยะได้
ทั้งระบบเดินหน้าและ
ถอยหลัง
5. วัดระยะทางเป็น
ระบบ 
Metric/Imperial เชน 
เมตร,เซนติเมตร,ฟุต,แล
ะนิ้ว
6. บันทึกคาการวัดได้ 5
 คา
7. มีระบบ Hold 
สามารถค้างคาที่วัดได้
ไว้ในขณะเคลื่อนย้ายล้อ
ได้
8. มีปุ่มกด   RESET คา
ตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่
แป้นควบคุม
9. ตัวเครื่องมีระบบปิด

10,000
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หน้าจออัตโนมัติหากไม
ใช้งานภายใน 5 นาที
10. โครงสร้างของล้อ
ทําด้วยวัสดุพลาสติก
แข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง
11. โครงด้ามทําด้วย
วัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 
ทอน
12. มีเข็มชึ้จุดเริ่มการ
วัดระยะ
13 ขาพับได้
14. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 
9 v. 1 ก้อน
15. มีสัญลักษณ์แสดง
ระดับพลังงานขึ้นเมื่อ
ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ต่ํา

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 2 
เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563  (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1)

44,000
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หน้าจออัตโนมัติหากไม
ใช้งานภายใน 5 นาที
10. โครงสร้างของล้อ
ทําด้วยวัสดุพลาสติก
แข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง
11. โครงด้ามทําด้วย
วัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 
ทอน
12. มีเข็มชึ้จุดเริ่มการ
วัดระยะ
13 ขาพับได้
14. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 
9 v. 1 ก้อน
15. มีสัญลักษณ์แสดง
ระดับพลังงานขึ้นเมื่อ
ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ต่ํา

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 2 
เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563  (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1)

44,000
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- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 2 
เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (ราย
ละเอียดตามเอกสาร
แนบ 3)

30,000

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA  จํานวน 2
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอก
ไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้า
ได้ไมน้อยกวา 15 นาที

11,600

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายเกษมสุข - 
ควนหวายแดง หมูที่ 4 
บ้านพรุเตยเหนือ  
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิว
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- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 2 
เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (ราย
ละเอียดตามเอกสาร
แนบ 3)

30,000

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA  จํานวน 2
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอก
ไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้า
ได้ไมน้อยกวา 15 นาที

11,600

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายเกษมสุข - 
ควนหวายแดง หมูที่ 4 
บ้านพรุเตยเหนือ  
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิว
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

จราจร คสล. ไมน้อย
กวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 59 ลําดับที่ 58

- โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายข้าง รพ
.สต.บ้านเพหลา หมูที่ 1
 บ้านเพหลาใต้
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิว
จราจร คสล. ไมน้อย
กวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

จราจร คสล. ไมน้อย
กวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 59 ลําดับที่ 58

496,000 496,000

- โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายข้าง รพ
.สต.บ้านเพหลา หมูที่ 1
 บ้านเพหลาใต้
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิว
จราจร คสล. ไมน้อย
กวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ

556,000 556,000
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บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 45 ลําดับที่ 1

- โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายพรุเตียว - สวน
ปาล์ม  หมูที่ 5 บ้านพรุ
เตียว
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิว
จราจร คสล. ไมน้อย
กวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 65 ลําดับที่ 81

- โครงการกอสร้างถนน 
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บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 45 ลําดับที่ 1

- โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายพรุเตียว - สวน
ปาล์ม  หมูที่ 5 บ้านพรุ
เตียว
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิว
จราจร คสล. ไมน้อย
กวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 65 ลําดับที่ 81

496,000 496,000

- โครงการกอสร้างถนน 
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คสล.สายศรีเมือง - สวน
ป่า หมูที่ 9 บ้านควน
สบาย
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิว
จราจร คสล. ไมน้อย
กวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 84 ลําดับที่ 158

- โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายไสหนําสูง  หมู
ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิว
จราจร คสล. ไมน้อย
กวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
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คสล.สายศรีเมือง - สวน
ป่า หมูที่ 9 บ้านควน
สบาย
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิว
จราจร คสล. ไมน้อย
กวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 84 ลําดับที่ 158

496,000 496,000

- โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายไสหนําสูง  หมู
ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิว
จราจร คสล. ไมน้อย
กวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
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ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 52 ลําดับที่ 31

- โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายห้วยหรั่ง หมูที่ 
7 บ้านทาเรือ
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิว
จราจร คสล. ไมน้อย
กวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 52 ลําดับที่ 31

496,000 496,000

- โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายห้วยหรั่ง หมูที่ 
7 บ้านทาเรือ
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หรือผิว
จราจร คสล. ไมน้อย
กวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

496,000 496,000
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- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 75 ลําดับที่ 122

โครงการกอสร้างรั้ว
สํานักงาน หมูที่ 3 
บ้านพรุเตยใต้
- โดยทําการกอสร้างรั้ว
อาคารสํานักงานและ
งานทางเชื่อมทางเข้า
 พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพหลา กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 143 ลําดับที่ 9

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- ขยายเขตระบบประปา 
หมูที่ 5 บ้านพรุเตียว
โดยทําการเดินทอ PVC 
ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน
ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 
2 นิ้ว ระยะทาง 800 
เมตร โดยทําการเดินทอ 
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- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 75 ลําดับที่ 122

โครงการกอสร้างรั้ว
สํานักงาน หมูที่ 3 
บ้านพรุเตยใต้
- โดยทําการกอสร้างรั้ว
อาคารสํานักงานและ
งานทางเชื่อมทางเข้า
 พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพหลา กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 143 ลําดับที่ 9

557,000 557,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- ขยายเขตระบบประปา 
หมูที่ 5 บ้านพรุเตียว
โดยทําการเดินทอ PVC 
ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน
ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 
2 นิ้ว ระยะทาง 800 
เมตร โดยทําการเดินทอ 
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PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลาย
บานขนาดเส้นผาศูนย์
กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 
1,000 เมตร ขุดวางทอ
ลึก 0.40 - 0.60 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลา
กําหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 98 ลําดับที่ 207

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

- โครงการปรับปรุงซอม 
ถนนสายเกาะปง หมูที่ 
6 บ้านบางใหญ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 3,000 
เมตร โดยทําการเกรด
แตงบดอัดแนนคันทาง
เดิมพร้อมแตงคูระบาย
น้ํา และลงหินผุผิว
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PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลาย
บานขนาดเส้นผาศูนย์
กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 
1,000 เมตร ขุดวางทอ
ลึก 0.40 - 0.60 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลา
กําหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 98 ลําดับที่ 207

268,000 268,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

- โครงการปรับปรุงซอม 
ถนนสายเกาะปง หมูที่ 
6 บ้านบางใหญ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 3,000 
เมตร โดยทําการเกรด
แตงบดอัดแนนคันทาง
เดิมพร้อมแตงคูระบาย
น้ํา และลงหินผุผิว
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จราจร จํานวน 750.00 
ลบ.ม. หรือลงหินผุผิว
จราจรพื้นที่ไมน้อยกวา 
15,000.00 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลา กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 71 ลําดับที่ 106

- โครงการปรับปรุงซอม 
ถนนสายควนผึ้ง  หมูที่ 
8  บ้านทรายทอง
ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 900 
เมตร โดยทําการเกรด
แตงบดอัดแนนคันทาง
เดิมพร้อมแตงคูระบาย
น้ํา ถมหลุมบอด้วยหินผุ 
จํานวน 100 ลบ.ม. และ
ลงหินผุผิวจราจร 
จํานวน 225.00 ลบ.ม. 
หรือลงหินผุผิวจราจร
พื้นที่ไมน้อยกวา 
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จราจร จํานวน 750.00 
ลบ.ม. หรือลงหินผุผิว
จราจรพื้นที่ไมน้อยกวา 
15,000.00 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลา กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 71 ลําดับที่ 106

534,000 534,000

- โครงการปรับปรุงซอม 
ถนนสายควนผึ้ง  หมูที่ 
8  บ้านทรายทอง
ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 900 
เมตร โดยทําการเกรด
แตงบดอัดแนนคันทาง
เดิมพร้อมแตงคูระบาย
น้ํา ถมหลุมบอด้วยหินผุ 
จํานวน 100 ลบ.ม. และ
ลงหินผุผิวจราจร 
จํานวน 225.00 ลบ.ม. 
หรือลงหินผุผิวจราจร
พื้นที่ไมน้อยกวา 226,000 226,000
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4,500.00 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลา กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 80 ลําดับที่ 143

- โครงการปรับปรุงซอม 
ถนนสายพัฒนา 1 หมูที่ 
2 บ้านเพหลาเหนือ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 2,600 
เมตร โดยทําการเกรด
แตงบดอัดแนนคันทาง
เดิมพร้อมแตงคูระบาย
น้ํา ถมหลุมบอด้วยหินผุ 
จํานวน 50 ลบ.ม. และ
ลงหินผุผิวจราจร 
จํานวน 650.00 ลบ.ม. 
หรือลงหินผุผิวจราจร
พื้นที่ไมน้อยกวา 
13,000.00 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์ รายละเอียด
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4,500.00 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลา กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 80 ลําดับที่ 143

- โครงการปรับปรุงซอม 
ถนนสายพัฒนา 1 หมูที่ 
2 บ้านเพหลาเหนือ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 2,600 
เมตร โดยทําการเกรด
แตงบดอัดแนนคันทาง
เดิมพร้อมแตงคูระบาย
น้ํา ถมหลุมบอด้วยหินผุ 
จํานวน 50 ลบ.ม. และ
ลงหินผุผิวจราจร 
จํานวน 650.00 ลบ.ม. 
หรือลงหินผุผิวจราจร
พื้นที่ไมน้อยกวา 
13,000.00 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์ รายละเอียด

490,000 490,000
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ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลา กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 50 ลําดับที่ 23

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

- โครงการเงินชดเชยคา
งานกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ในงาน
หรือโครงการ (คา K) 
เพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคา
งานตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลา กําหนด
- ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 50 ลําดับที่ 23

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

- โครงการเงินชดเชยคา
งานกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ในงาน
หรือโครงการ (คา K) 
เพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคา
งานตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจาย
เป็นคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านพรุเตย 
จํานวน 200 วัน อัตรา
คนละ 21 บาท
- ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2564
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 134  ลําดับที่ 28

966,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจาย
เป็นคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านพรุเตย 
จํานวน 200 วัน อัตรา
คนละ 21 บาท
- ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2564
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 134  ลําดับที่ 28

966,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 1 - หมูที่ 
9 สําหรับการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
จํานวน 9 หมูบ้าน ๆ ละ 
20,000 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า  141 ลําดับ 8

180,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 1 - หมูที่ 
9 สําหรับการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
จํานวน 9 หมูบ้าน ๆ ละ 
20,000 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า  141 ลําดับ 8

180,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนเทศบาลตําบล
คลองพนพัฒนา เพื่อ
เป็นคาใช้จายตาม
โครงการปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบี่
- เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 122 ลําดับ
ที่ 6

15,000

รวม 9,632,040 12,627,940 190,000 7,543,600 464,000 20,000 2,694,420 145,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนเทศบาลตําบล
คลองพนพัฒนา เพื่อ
เป็นคาใช้จายตาม
โครงการปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบี่
- เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 122 ลําดับ
ที่ 6

15,000

รวม 510,000 5,161,000 12,000 39,000,000
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