
รบร ร วนต บล พ ล
ต/ ภ  ล ท ม    วด ร บ่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ม.3  ซ ยบ นพรุ ตยใต  ถนน-  ว /ต บล พ ล
  ต/ ภ  ล ท ม  วด ร บ่  81120

พื้นท่ 174.00 ต ร โล มตร

ปร ช รท้ มด 6,369 น
ชาย 3,207 คน

หญิง 3,162 คน

มูล ณ วนท่ 21 มษ ยน 2564



ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

งค รบร รส่วนต บล พ ล
ภ คล งท่ ม  จง วด ร บี่



ทานปร ธาน ภา ล มา ิ ภา ารบริ าร วน าบล พ ลา

. . 2564

1. ถาน าร ลั
1.1

า ถล บปร มา

. . 2564

1.1.1 34,061,213.38

1.1.2 13,204,566.66

1.1.3 11,508,046.53

1.1.4 2
316,000.00

1.1.5 1 122,000.00

1.2 0.00

. .2563 30 . .2563

2. ารบริ าร บปร มา ในปี บปร มา 2563 วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2563
1 26,587,846.36

ษ 62,273.80

121,228.70

192,879.07

0.00

็ ็ 3,010.00

0.00

ษ 13,310,711.79

12,897,743.00

2 19,458.00



3 19,226,258.67

6,369,246.00

8,623,170.20

2,891,482.47

676,360.00

ื 0.00

666,000.00

4 19,458.00

5 4,834,480.00

6 0.00

7 0.00



คาแถลงงบประมาณ
ปร าป บปร มาณ พ.ศ. 2564

ารบริ าร วนตาบล พ ลา
. ล ท ม . ร บี่

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภาษี า ร 427,702.07 473,000.00 176,500.00

มวด าธรรม นียม าปรับ แล ใบ
นุญาต

54,151.00 97,500.00 87,000.00

มวดรายได้ า ทรัพย ิน 275,230.95 265,000.00 278,000.00

มวดรายได้ า าธารณูปโภ แล าร
พาณิชย

0.00 4,000.00 4,000.00

มวดรายได้ บ็ด ตล็ด 31,530.00 39,000.00 38,000.00

มวดรายได้ า ทุน 0.00 2,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 788,614.02 880,500.00 585,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภาษี ัด รร 20,897,241.24 21,163,500.00 21,458,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,897,241.24 21,163,500.00 21,458,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด ิน ุด นุนทั่วไป 15,301,399.00 15,956,000.00 15,956,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,301,399.00 15,956,000.00 15,956,000.00

รวม 36,987,254.26 38,000,000.00 38,000,000.00



2564

ท ี่

2562 2563 2564

งบกลาง 7,779,025.00 8,933,780.00 8,690,490.00

งบบุคลากร 11,639,063.00 14,115,270.00 14,742,910.00

งบดา นินงาน 4,792,119.99 8,138,250.00 8,066,500.00

งบลงทุน 1,616,300.00 5,657,700.00 5,385,100.00

งบ งินอุดหนุน 1,144,500.00 1,155,000.00 1,115,000.00

26,971,007.99 38,000,000.00 38,000,000.00

26,971,007.99 38,000,000.00 38,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลเพ ลา
อาเภอคลองท่อม  จัง วัด ระบี่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบล พ ลา

อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 12,788,130

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 330,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,195,700

แผนงาน าธารณ ุข 444,000

แผนงาน ังคม ง คราะ 20,000

แผนงาน ค ะและชุมชน 7,856,680

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน 155,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการ กษตร 10,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,690,490

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,366,240 2,555,290 8,921,530
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 0 2,311,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 4,054,320 2,555,290 6,609,610

งบดา นินงาน 2,811,400 874,400 3,685,800
    ค่าตอบแทน 415,000 308,000 723,000

    ค่าใช้สอย 1,465,000 330,000 1,795,000

    ค่าวัสดุ 345,000 150,000 495,000

    ค่าสาธารณูปโภค 586,400 86,400 672,800

งบลงทุน 90,900 89,900 180,800
    ค่าครุภัณฑ์ 90,900 89,900 180,800

                              รวม 9,268,540 3,519,590 12,788,130

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลเพ ลา

อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

น้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดา นินงาน 50,000 280,000 330,000
    ค่าตอบแทน 50,000 0 50,000

    ค่าใช้สอย 0 280,000 280,000

                              รวม 50,000 280,000 330,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลเพ ลา

อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

น้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 4,157,700 0 4,157,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 4,157,700 0 4,157,700

งบดา นินงาน 508,000 1,602,700 2,110,700
    ค่าตอบแทน 148,000 0 148,000

    ค่าใช้สอย 240,000 970,300 1,210,300

    ค่าวัสดุ 80,000 632,400 712,400

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 0 40,000

งบลงทุน 7,300 0 7,300
    ค่าครุภัณฑ์ 7,300 0 7,300

งบ งินอุดหนุน 0 920,000 920,000
    เงินอุด นุน 0 920,000 920,000

                              รวม 4,673,000 2,522,700 7,195,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลเพ ลา

อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

น้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดา นินงาน 144,000 120,000 264,000
    ค่าตอบแทน 144,000 0 144,000

    ค่าใช้สอย 0 60,000 60,000

    ค่าวัสดุ 0 60,000 60,000

งบ งินอุดหนุน 0 180,000 180,000
    เงินอุด นุน 0 180,000 180,000

                              รวม 144,000 300,000 444,000
แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                              รวม 20,000 20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลเพ ลา

อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

น้า : 4/7



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,663,680 0 1,663,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,663,680 0 1,663,680

งบดา นินงาน 996,000 0 996,000
    ค่าตอบแทน 116,000 0 116,000

    ค่าใช้สอย 670,000 0 670,000

    ค่าวัสดุ 210,000 0 210,000

งบลงทุน 50,000 5,147,000 5,197,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 50,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 5,147,000 5,147,000

                              รวม 2,709,680 5,147,000 7,856,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลเพ ลา

อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

น้า : 5/7



แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 140,000 140,000
    ค่าใช้สอย 140,000 140,000

งบ งินอุดหนุน 15,000 15,000
    เงินอุด นุน 15,000 15,000

                              รวม 155,000 155,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 410,000 100,000 510,000
    ค่าใช้สอย 350,000 100,000 450,000

    ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000

                              รวม 410,000 100,000 510,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลเพ ลา

อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

น้า : 6/7



แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร รวม

งบดา นินงาน 10,000 10,000
    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

                              รวม 10,000 10,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,690,490 8,690,490
    งบกลาง 8,690,490 8,690,490

                              รวม 8,690,490 8,690,490

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลเพ ลา

อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

น้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,788,130

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,195,700

แผนงานสาธารณสุข 444,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,856,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 155,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,690,490

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,000,000

โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลเพหลา และโดยอนุมัติของนายอาเภอคลองทอม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 38,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 38,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตาบลเพหลา
อ.คลองท่อม จ.กระบี่



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลเพหลาปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตาบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลเพหลามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายประยูร แก้วรัตน์)

ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลเพหลา

อนุมัติ

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

(นายไพศาล ศรีเทพ)

ตาแหนง นายอาเภอคลองทอม



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564

งค รบร ร วนต บล พ ล

.คล งท ม จ. ร บี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 176,500 บาท
ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บภ ษีต่
ว ดม

ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บภ ษี ท
ดม

ภ ษีบ รุงท้ งที่ จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บภ ษี ท
ดม

ภ ษีป้ ย จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บภ ษีป้ ย
พ่มขึ้น

ร รฆ ตว จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บ ร
รฆ ตวได้ ท ดม

รรงน ีแ น จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ได้รบ รจด รร
ต่ ว ดม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 87,000 บาท
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รปร บ จ รน้ มน ชื้ พลง จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ นวนผู้ปร บ
จ ร ท ดม
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ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร จ นวน 2,500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร ท ดม

ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รพนน จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร ท ดม

ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร จ นวน 4,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บค
ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร พ่มขึ้น

ค ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้งแผนปร ศ รื แผนปลว พื่ ร
โฆษณ

จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บค
ธรรม นียม ท ดม

ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย จ นวน 1,500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ นวนผู้ปร บ
รจ มี ตร ใ ล้ คียง บปที่ผ นม

ค ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บค
ธรรม นียม ื่น ๆ ได้ ท ดม

ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ จ นวน 15,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร พ่มขึ้น

ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ย ธ รณ ุข จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ผู้ปร บ ร
ร ท ผดน้ ยลง

ค ปรบ รผด ญญ จ นวน 33,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ผู้ปร บ รผด
ญญ น้ ยลง

ค ปรบ ื่น ๆ จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ มีค ปรบ
ื่นๆ  ท ดม
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ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รที่ ปน นตร ยต
ุขภ พ

จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ผู้ปร บ ร ท
ดม

ค ใบ นุญ ตใ ้ต้งตล ด ชน จ นวน 3,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ผู้ปร บ ร ท
ดม

ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว มีผู้ข ใบ นุญ ต
น้ ย ว ดม

ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ผู้ปร บ ท ดม

ค ใบ นุญ ต ื่นๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บค ใบ
นุญ ต ื่น ๆ  ท ดม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 278,000 บาท
ด บี้ย จ นวน 270,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบด บี้ย
จ ธน ค รใน ตร ที่ ูงขึ้น

งนปันผล รื งนร งวลต งๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ งนปันผล
รื งนร งวลต ง ๆ ต่ ว ดม

ร ยได้จ ทรพย น ื่น ๆ จ นวน 6,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้ร ยได้จ
ทรพย น ื่น ๆ น้ ยลง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 4,000 บาท
ร ยได้จ ธ รณูปโภคแล รพ ณชย จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ได้รบร ยได้จ
ธ รณูปโภคแล รพ ณชย ท ดม
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ร ยได้จ ธ รณูปโภค ื่น ๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ มีร ยได้จ
ธ รณูปโภค ื่น ๆ  ท ดม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 38,000 บาท
ค จ น ย ศษข ง จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จ น ย ศษ
ข งได้ ท ดม

งนที่มีผู้ ุทศใ ้ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม  ค ดว จ ได้รบ งนที่มีผู้ ุทศใ ้
ท ดม

ค ข ยแบบแปลน จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ มีโครง ร
ร้ ง ท ดม

ค รบร ง น แล ถ ย ร จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม ค ดว จ ได้รบ งนค รบร ง น
แล ถ ย ร ท ดม

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม  ค ดว จ มีร ยได้ บ็ด ตล็ดต่ ว
ดม

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
ค ข ยท ดตล ดทรพย น จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม ค ดว จ ข ยท ดตล ดทรพย น
ข ง งค รบร ร วนต บล ท ดม

ร ยได้จ ทุน ื่นๆ จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม ค ดว จ มีร ยได้จ ทุน ื่น ๆ
  ท ดม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,458,500 บาท

ภ ษีแล ค ธรรม นียมรถยนต จ นวน 1,000,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รรต่ ว ดม
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ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน 9,000,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร พ่มขึ้น

ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 3,000,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รรต่ ว ดม

ภ ษีธุร จ ฉพ จ นวน 300,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รรต่ ว ดม

ภ ษี รรพ มต จ นวน 5,500,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร พ่มขึ้น

ค ภ ค ลวงแร จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร ท ดม

ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร ท ดม

ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน

จ นวน 2,500,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร พ่มขึ้น

ค ธรรม นียมแล ค ใช้น้ บ ด ล จ นวน 6,500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บค
ธรรม นียมแล ค ใช้น้ บ ด ล ท ดม

ภ ษีจด รร ื่นๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร ท ดม
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,956,000 บาท

งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ที่แล ภ ร จ
ถ ยโ น ลื ท

จ นวน 15,956,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รรใน ตร ท ดม

วนที่พมพ : 21/4/2564 15:16:58 น้ : 6/6



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564

งค รบร ร วนต บล พ ล

.คล งท ม จ. ร บี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 176,500 บาท
ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บภ ษีต่
ว ดม

ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บภ ษี ท
ดม

ภ ษีบ รุงท้ งที่ จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บภ ษี ท
ดม

ภ ษีป้ ย จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บภ ษีป้ ย
พ่มขึ้น

ร รฆ ตว จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บ ร
รฆ ตวได้ ท ดม

รรงน ีแ น จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ได้รบ รจด รร
ต่ ว ดม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 87,000 บาท
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รปร บ จ รน้ มน ชื้ พลง จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ นวนผู้ปร บ
จ ร ท ดม
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ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร จ นวน 2,500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร ท ดม

ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รพนน จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร ท ดม

ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร จ นวน 4,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บค
ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร พ่มขึ้น

ค ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้งแผนปร ศ รื แผนปลว พื่ ร
โฆษณ

จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บค
ธรรม นียม ท ดม

ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย จ นวน 1,500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ นวนผู้ปร บ
รจ มี ตร ใ ล้ คียง บปที่ผ นม

ค ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บค
ธรรม นียม ื่น ๆ ได้ ท ดม

ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ จ นวน 15,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร พ่มขึ้น

ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ย ธ รณ ุข จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ผู้ปร บ ร
ร ท ผดน้ ยลง

ค ปรบ รผด ญญ จ นวน 33,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ผู้ปร บ รผด
ญญ น้ ยลง

ค ปรบ ื่น ๆ จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ มีค ปรบ
ื่นๆ  ท ดม
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ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รที่ ปน นตร ยต
ุขภ พ

จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ผู้ปร บ ร ท
ดม

ค ใบ นุญ ตใ ้ต้งตล ด ชน จ นวน 3,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ผู้ปร บ ร ท
ดม

ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว มีผู้ข ใบ นุญ ต
น้ ย ว ดม

ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ผู้ปร บ ท ดม

ค ใบ นุญ ต ื่นๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บค ใบ
นุญ ต ื่น ๆ  ท ดม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 278,000 บาท
ด บี้ย จ นวน 270,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบด บี้ย
จ ธน ค รใน ตร ที่ ูงขึ้น

งนปันผล รื งนร งวลต งๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ งนปันผล
รื งนร งวลต ง ๆ ต่ ว ดม

ร ยได้จ ทรพย น ื่น ๆ จ นวน 6,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้ร ยได้จ
ทรพย น ื่น ๆ น้ ยลง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 4,000 บาท
ร ยได้จ ธ รณูปโภคแล รพ ณชย จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว ได้รบร ยได้จ
ธ รณูปโภคแล รพ ณชย ท ดม
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ร ยได้จ ธ รณูปโภค ื่น ๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ มีร ยได้จ
ธ รณูปโภค ื่น ๆ  ท ดม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 38,000 บาท
ค จ น ย ศษข ง จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จ น ย ศษ
ข งได้ ท ดม

งนที่มีผู้ ุทศใ ้ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม  ค ดว จ ได้รบ งนที่มีผู้ ุทศใ ้
ท ดม

ค ข ยแบบแปลน จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ มีโครง ร
ร้ ง ท ดม

ค รบร ง น แล ถ ย ร จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม ค ดว จ ได้รบ งนค รบร ง น
แล ถ ย ร ท ดม

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม  ค ดว จ มีร ยได้ บ็ด ตล็ดต่ ว
ดม

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
ค ข ยท ดตล ดทรพย น จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม ค ดว จ ข ยท ดตล ดทรพย น
ข ง งค รบร ร วนต บล ท ดม

ร ยได้จ ทุน ื่นๆ จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม ค ดว จ มีร ยได้จ ทุน ื่น ๆ
  ท ดม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,458,500 บาท

ภ ษีแล ค ธรรม นียมรถยนต จ นวน 1,000,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รรต่ ว ดม
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ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน 9,000,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร พ่มขึ้น

ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 3,000,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รรต่ ว ดม

ภ ษีธุร จ ฉพ จ นวน 300,000 บ ท

ปร ม ณ รต่ ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รรต่ ว ดม

ภ ษี รรพ มต จ นวน 5,500,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร พ่มขึ้น

ค ภ ค ลวงแร จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร ท ดม

ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร ท ดม

ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน

จ นวน 2,500,000 บ ท

ปร ม ณ ร ูง ว ปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร พ่มขึ้น

ค ธรรม นียมแล ค ใช้น้ บ ด ล จ นวน 6,500 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ จด ็บค
ธรรม นียมแล ค ใช้น้ บ ด ล ท ดม

ภ ษีจด รร ื่นๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รร ท ดม
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,956,000 บาท

งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ที่แล ภ ร จ
ถ ยโ น ลื ท

จ นวน 15,956,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บปที่ผ นม นื่ งจ ค ดว จ ได้รบ รจด
รรใน ตร ท ดม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

1,593,770.00 1,627,200.00 1,627,200.00 1,627,200.00 0 % 1,627,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,278,490.00 2,311,920.00 2,311,920.00 2,311,920.00 2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 1,866,890.00 2,115,590.00 2,198,574.20 2,409,960.00 2.93 % 2,480,640

เงินประจาตาแ นง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0 % 90,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตาบลเพ ลา
อาเภอคลองทอม    จัง วัดกระบี่
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,261,620.00 1,175,888.00 1,372,360.00 1,401,120.00 2.49 % 1,436,040

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 57,712.00 34,695.00 48,080.00 52,920.00 -9.98 % 47,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,276,222.00 3,416,173.00 3,709,014.20 3,954,000.00 4,054,320
รวมงบบุคลากร 5,554,712.00 5,728,093.00 6,020,934.20 6,265,920.00 6,366,240

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

33,600.00 20,000.00 3,100.00 40,000.00 525 % 250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 90,000.00 96,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 23,120.00 14,160.00 12,100.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 146,720.00 130,160.00 135,200.00 205,000.00 415,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 205,440.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เพื่อเป็นคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเ มาบริการตาง ๆ คาถายเอก าร คา
เย็บ นัง ือ รือเข้าปก นัง ือ คากาจัด ิ่ง
ปฏิกูล คาธรรมเนียมตาง ๆ คาปาย คาจัดทา
วาร าร คาประกันภัยรถยนต คาเบี้ยประกัน 
คาใช้จายในการดาเนินคดี คาจ้างทาเว็ปไซต 
คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ ัญญาณ
ตาง ๆ และคารังวัดที่ดิน าธารณประโยชนที่
อยูในความดูแลของ อบต. ฯลฯ

0.00 0.00 23,785.00 150,000.00 -3.33 % 145,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11,601.00 15,785.00 20,860.00 100,000.00 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

-  คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
 เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ในโอกา งาน
พิธีและวัน าคัญตาง ๆ เชน วันปยม าราช 
ฯลฯ

0.00 3,150.00 2,450.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

 - โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ปและ
เพิ่มเติม
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ี่ปและเพิ่มเติม เชน คาปายประชา
ัมพันธ คาวั ดุอุปกรณ คาอา ารวางและ

น้าดื่ม ฯลฯ

0.00 4,902.00 0.00 0.00 0 % 0

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม ัมมนา 
  เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
และคาใช้จายในการฝึกอบรม ัมมนา เชน  
คาธรรมเนียม  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ 
ฯลฯ า รับพนักงาน วนตาบล พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริ าร มาชิก ภา อบต. รือ
บุคคลที่ได้รับมอบ มาย แตงตั้งใ ้เดินทาง
ไปราชการ รือไปเข้ารับการฝึกอบรม 
ัมมนาตาง ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ า รับ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพา นะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ รือคา
ัมมนา ของพนักงาน วนตาบล พนักงาน

จ้าง คณะผู้บริ ารและ มาชิก ภาฯ ผู้มี ิทธิ
เบิกจาย

60,384.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- คาใช้จายในการประกอบพระราชพิธีในวัน
าคัญตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาท มเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
ินทร ม าวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
ัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระ

นางเจ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี และ มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันป ลวง 
ฯลฯ

0.00 0.00 4,145.00 30,000.00 -100 % 0

- คาใช้จายในการประกอบพระราชพิธีในวัน
าคัญตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาท มเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
ินทร ม าวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
ัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระ

นางเจ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี และ มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันป ลวง 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

- คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา เชน 
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ และคาเชาที่พัก ฯลฯ

0.00 175,679.31 289,311.96 310,000.00 -100 % 0

- คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา เชน 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน

90,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริ ารท้องถิ่น
และ มาชิก ภาท้องถิ่น 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริ าร
ท้องถิ่นและ มาชิก ภาท้องถิ่น  เชน คาวั ดุ
อุปกรณเลือกตั้ง คาปายประชา ัมพันธ  คา
เต็นท โต๊ะ เก้าอี้   ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

- คาใช้จายเพื่อการชดใช้คาเ ีย าย รือคา
ินไ มทดแทน

เพื่อจายเป็นคา ินไ มทดแทนในกรณีที่
นวยงานของรัฐชดใช้คา ินไ มทดแทนแก

ผู้เ ีย าย เพื่อการละเมิดของเจ้า น้าที่ ซึ่ง
ได้กระทาไปในการปฏิบัติ น้าที่ราชการ 
ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้า น้า
ที่ พ.ศ.2539

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

- คาใช้จาย า รับการเลือกตั้งของผู้บริ าร
ท้องถิ่นและ มาชิก ภาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

- โครงการ Big cleaning day เพื่อเป็นคาใช้
จายในการจัดกิจกรรม เชน คาปายประชา
ัมพันธ คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาวั ดุ

อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ

9,486.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 21/4/2564  15:18 น้า : 6/91



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการ Big cleaning day เพื่อเป็นคาใช้
จายในการจัดกิจกรรม เชน คาปายประชา
ัมพันธ คาอา ารวางและน้าดื่ม คาวั ดุ

อุปกรณ ฯลฯ

0.00 1,435.00 6,260.00 20,000.00 0 % 20,000

- โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น
คาใช้จายในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เชน 
คาปายประชา ัมพันธ คาวั ดุอุปกรณ คา
อา ารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

- โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น
คาใช้จายในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เชน อา ารวาง
และเครื่องดื่ม คาปาย คาวั ดุอุปกรณ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระเจ้าอยู ัว
   ม าวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และ มเด็จพระนางเจ้าฯ 
   พระบรมราชินีนาถ(วันแมแ งชาติ) ฯลฯ

4,006.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เชน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู ัว มเด็จพระนางเจ้า ุทิดา
พัชร ุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ
มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนี พันป ลวง ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรี ินทร ม าวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู ัว มเด็จพระนางเจ้า ุทิดา 
พัชร ุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และ
มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนี พันป ลวง ฯลฯ

0.00 0.00 1,586.00 20,000.00 -100 % 0

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การพัฒนาศักยภาพใ ้กับพนักงาน วน
ตาบล พนักงานจ้าง  เชน คาอา ารกลางวัน 
คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
เครื่องขยายเ ียง คาวั ดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการรณรงคและประชา ัมพันธการคัด
แยกขยะมูลฝอย เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัด
กิจกรรม เชน คาปายประชา ัมพันธ คา
อา ารวางและน้าดื่ม คาวั ดุอุปกรณ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

- โครงการ งเ ริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปองกันการทุจริต เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การจัดโครงการ เชน อา ารกลางวัน อา าร
วางและน้าดื่ม คาวิทยากร และวั ดุอุปกรณ
ตาง ๆ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพใ ้กับผู้บริ าร มาชิก ภา
องคการบริ าร วนตาบล พนักงาน วน
ตาบล พนักงานจ้าง 

0.00 308,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใ ้กับผู้บริ าร มาชิก ภาองคการ
บริ าร วนตาบล พนักงาน วนตาบล 
พนักงานครู วนตาบล ผู้ดูแลเด็ก พนักงาน
จ้าง เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน เชน อา ารวางและเครื่อง
ดื่ม คา มนาคุณวิทยากร คาจ้างเ มารถทัวร
ปรับอากาศ คาปายประชา ัมพันธ คาของ
มนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก คาอา าร 

ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบารุงรักษาและซอมแซม 9,238.00 26,535.00 10,950.00 80,000.00 -18.75 % 65,000

รวมค่าใช้สอย 196,915.00 741,326.31 359,347.96 1,425,000.00 1,465,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 79,524.00 107,859.00 91,252.00 120,000.00 0 % 120,000

วั ดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 5,920.00 0.00 35,000.00 0 % 35,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 5,220.00 2,706.00 4,449.00 20,000.00 -50 % 10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0.00 0.00 12,800.00 40,000.00 0 % 40,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 58,000.00 47,717.00 39,045.00 60,000.00 0 % 60,000

วั ดุคอมพิวเตอร 33,460.00 59,980.00 69,760.00 70,000.00 14.29 % 80,000

วั ดุอื่น 0.00 0.00 24,700.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 176,204.00 224,182.00 242,006.00 375,000.00 345,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 314,273.96 406,997.50 323,730.27 470,000.00 -4.26 % 450,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

คาบริการโทรศัพท 2,210.88 2,565.24 1,753.38 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 5,008.00 5,090.00 49,996.80 83,500.00 -52.1 % 40,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 169,274.00 153,010.00 180,830.00 181,300.00 -52.34 % 86,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 490,766.84 567,662.74 556,310.45 756,800.00 586,400
รวมงบดาเนินงาน 1,010,605.84 1,663,331.05 1,292,864.41 2,761,800.00 2,811,400

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

- ตู้เ ล็ก  ขนาด  2 บาน  (มอก.) จานวน 1 
ตู้  
  1) มีมือจับชนิดบิด
  2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
  3) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า กรรม

5,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- ตู้เ ล็ก 2 บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จานวน 
2 ตู้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

- ตู้เ ล็ก แบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า กรรม (มอก.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

1. เก้าอี้ ้องประชุม ภาฯ  แบบ ุ้มเบาะ นัง 
มีล้อเลื่อน ามารถปรับระดับ ูงต่าได้ 
จานวน 19 ตัว เป็นเงิน 47,500  บาท
2. เก้าอี้ประธาน ภาฯ ุ้มเบาะ นังมีโช๊ค มี
ล้อเลื่อน พนักพิง ูง ปรับเอนได้ 
จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500  บาท
   

0.00 0.00 51,000.00 51,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

3. โต๊ะทางาน (เ ล็ก) ขนาด 4 ฟุต จานวน 1 
ตัว 

0.00 0.00 4,800.00 4,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จานวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลน เดียว ามารถตอ
กับอุปกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร
และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel รือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของ
ภาพที่ True
4) ขนาดที่กา นดเป็นขนาดคาความ อง
วางขั้นต่า

0.00 24,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จานวน 3 เครื่อง เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ประจาป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561 (รายละเอียดตามภาคผนวก เอก าร
แนบ 1)

0.00 64,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก า รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอก ารแนบ 2)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

- เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
รือชนิด LED ี จานวน 2 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความ ามารถเป็น 
Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 
600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมน้อย
กวา 22 น้าตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพราง ีไมน้อยกวา 22
 น้าตอ นาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 192 MB
- ามารถ แกนเอก าร ขนาด A4 (ขาวดา
และ ี) ได้
- มีความละเอียดในการ แกน ูง ุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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- มีถาดปอนเอก ารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
- ามารถถาย าเนาเอก ารได้ทั้ง ีและขาว
ดา 
- ามารถทา าเนาได้ ูง ุดไมน้อยกวา 99 
าเนา 

- ามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T รือดี
กวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน 
- ามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ 
Custom 

- เครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จานวน 
3 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกาลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0.00 11,700.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- อุปกรณกระจาย ัญญาณไร้ าย (Access 
Point) แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 
802.11 b,g,n,ac) ได้เป็นอยางน้อย
- ามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz 
และ 5 GHz
- ามารถเข้าร ั ข้อมูลตามมาตรฐาน WPA 
และ WPA2 ได้เป็นอยางน้อย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง

- ามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 
802.3af รือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet)
- ามารถบริ ารจัดการอุปกรณผานทาง
โปรแกรม Web Browser ได้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,400

วันที่พิมพ : 21/4/2564  15:18 น้า : 15/91



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

1. เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง เกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (ราย
ละเอียดตามเอก ารแนบ 1)  
 

0.00 0.00 43,800.00 44,000.00 -100 % 0

2. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค 
(Smart Card Reader) 
จานวน 2 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
- ามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประ งค (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็ว ัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8
 MHz
- ามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ 
(Interface) แบบ USB ได้
- ามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประ งค  
(Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้
เป็นอยางน้อย

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

3. เครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จานวน 
5 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกาลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0.00 0.00 28,500.00 29,000.00 -100 % 0

4 เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา ( 18 
น้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้น

ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ า รับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 18 น้าตอนาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0
 รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- ามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ 
Custom

0.00 0.00 4,980.00 5,200.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอมแซมบารุงรักษา
โครง ร้างของครุภัณฑขนาดใ ญ เชน 
เครื่องกล ยานพา นะ ฯลฯ)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,500.00 131,100.00 133,080.00 185,400.00 90,900
รวมงบลงทุน 5,500.00 131,100.00 133,080.00 185,400.00 90,900

รวมงานบริหารทั่วไป 6,570,817.84 7,522,524.05 7,446,878.61 9,213,120.00 9,268,540
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 762,053.00 1,184,200.00 930,110.00 1,556,040.00 -3.1 % 1,507,860

เงินประจาตาแ นง 0.00 28,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 576,240.00 635,280.00 772,440.00 820,080.00 16.75 % 957,430

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 21,900.00 0.00 24,000.00 45,300.00 5.96 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,360,193.00 1,847,480.00 1,768,550.00 2,463,420.00 2,555,290
รวมงบบุคลากร 1,360,193.00 1,847,480.00 1,768,550.00 2,463,420.00 2,555,290
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 66,700.00 159,900.00 210,000.00 -28.57 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 72,000.00 100,000.00 108,000.00 150,000.00 -28 % 108,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 17,700.00 35,080.00 39,550.00 45,000.00 0 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 89,700.00 201,780.00 307,450.00 405,000.00 308,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 19,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เพื่อเป็นคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเ มาบริการตาง ๆ คาถายเอก าร คา
เย็บ นัง ือและเข้าปก นัง ือ คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาติดตั้งอินเตอรเน็ต คาปาย คาติด
ตั้งโทรศัพทและคาติดตั้งเครื่องรับ ัญญาณ
ตาง ๆ คาจ้างเ มาบุคคลในการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เพื่อเป็นคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเ มาบริการตาง ๆ คาถายเอก าร คา
เย็บ นัง ือ รือเข้าปก นัง ือ คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาติดตั้งอินเตอรเน็ต จ้างทาเว็ปไซต 
คาปาย คาติดตั้งโทรศัพทและคาติดตั้งเครื่อง
รับ ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

0.00 0.00 32,100.00 60,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม ัมมนา
เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
และคาใช้จายในการฝึกอบรม ัมมนา เชน 
คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พา นะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ 
ฯลฯ า รับพนักงาน วนตาบล พนักงาน
จ้าง รือบุคคลที่ได้รับมอบ มาย แตงตั้งใ ้
เดินทางไปราชการ รือไปเข้ารับการฝึก
อบรม ัมมนาตาง ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

- คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา เชน 
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ และคาเชาที่พัก ฯลฯ

0.00 87,362.00 143,669.00 150,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
า รับคาเบี้ยเลี้ยง คาพา นะ คาเชาที่พัก

และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ รือคา ัมมนา ของพนักงาน วน
ตาบล พนักงานจ้าง 

48,344.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา เชน 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 86,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 890.00 3,200.00 8,755.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 155,134.00 90,562.00 184,524.00 240,000.00 330,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 20,974.00 33,293.10 47,851.00 50,000.00 0 % 50,000

วั ดุคอมพิวเตอร 69,180.00 70,690.00 82,069.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 90,154.00 103,983.10 129,920.00 150,000.00 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 86,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 86,400
รวมงบดาเนินงาน 334,988.00 396,325.10 621,894.00 795,000.00 874,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

- เก้าอี้ทางาน ขาเ ล็ก ตัวนั่งพ็อกเก็ต ปริง 
จานวน 1 ตัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

- ตู้เ ล็ก แบบ 2 บาน จานวน 3 ตู้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า กรรม (มอก.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,500

- ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก ูง จานวน 1 ตู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

1. ตู้เ ล็ก แบบ 2 บาน  จานวน 1 ตู้
    1) มีมือจับชนิดบิด
    2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า กรรม (มอก.)

0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 -100 % 0

2. เก้าอี้ทางาน แบบ ุ้มเบาะ นัง มีล้อเลื่อน 
ามารถปรับระดับ ูงต่าได้ จานวน 2 ตัว

0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 2. เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก า รับงาน
านักงาน จานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 2 แกน ลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.0 

GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม ัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ ามารถในการ
ประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผลกลาง (CPU) มี นวย
ความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 
MB 
- มี นวยความจา ลัก(RAM)ชนิด DDR4 
รือดีกวาขนาดไมน้อยกวา 4 GB

- มี นวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB รือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 
12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
รือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA 
จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
- ามารถใช้งานได้ไมน้อยกวาWi-Fi 

0.00 0.00 15,900.00 16,000.00 -100 % 0
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(IEEE802.11b,g,n,ac)และBluetooth

1. เครื่องคอมพิวเตอร All In One า รับ
งานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอก ารแนบ 1)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 46,000

1. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร รือ 
LED ี จานวน 2 เครื่อง 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 (รายละเอียดตามเอก ารแนบ 2) 

0.00 0.00 29,800.00 30,000.00 -100 % 0

2. เครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จานวน 
3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกาลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,400

3. เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (ราย
ละเอียดตามเอก ารแนบ 1)

0.00 0.00 21,900.00 22,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

4. เครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จานวน 
1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกาลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0.00 0.00 5,700.00 5,800.00 -100 % 0

5. เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา ( 18 
น้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้น

ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ า รับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 18 น้าตอนาที (ppm) 
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 

- มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
- ามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ 
Custom

0.00 0.00 4,980.00 5,200.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 88,780.00 89,500.00 89,900
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 88,780.00 89,500.00 89,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารงานคลัง 1,695,181.00 2,243,805.10 2,479,224.00 3,347,920.00 3,519,590
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,265,998.84 9,766,329.15 9,926,102.61 12,561,040.00 12,788,130

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000
รวมงบดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 20,000.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0
ค่าใช้สอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

(1) โครงการปองกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใ ม เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการปองกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลปใ ม เชน คาเชาเต็นทพร้อม
โต๊ะเก้าอี้  คาน้าดื่ม น้าแข็ง กาแฟ คาปาย
ประชา ัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการฯ

0.00 0.00 9,976.00 10,000.00 100 % 20,000

(1) โครงการปองกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใ ม
 เพื่อเป็นคาใช้จายในการปองกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาลปใ ม เชน 
คาเชาเต็นทพร้อมโต๊ะเก้าอี้ คาเบี้ยเลี้ยงเจ้า
น้าที่ คาน้าดื่ม น้าแข็ง กาแฟ คาปาย

ประชา ัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการฯ

10,512.00 29,976.00 0.00 0.00 0 % 0
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(2) โครงการปองกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล งกรานต  
เพื่อเป็นคาใช้จายในการปองกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาล งกรานต 
เชน คาเชาเต็นทพร้อมโต๊ะเก้าอี้ คาเบี้ยเลี้ยง
เจ้า น้าที่ คาน้าดื่ม น้าแข็ง กาแฟ คาปาย
ประชา ัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการฯ

14,576.00 9,976.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการปองกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล งกรานต เพื่อเป็นคาใช้
จายในการปองกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในชวงเทศกาล งกรานต เชน คาเชาเต็นท
พร้อมโต๊ะเก้าอี้  คาน้าดื่ม น้าแข็ง กาแฟ คา
ปายประชา ัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จาเป็นใน
การดาเนินโครงการฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(3) โครงการปองกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่เกิดจาก าธารณภัยตาง 
ๆ เชน การปองกันและแก้ไขปัญ าอุทกภัย 
น้าปาไ ล ลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
นาว อัคคีภัย และไพปา ฯลฯ

29,619.00 12,570.00 0.00 0.00 0 % 0
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(3) โครงการปองกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่เกิดจาก าธารณภัยตาง 
ๆ เชน การปองกันและแก้ไขปัญ าอุทกภัย 
น้าปาไ ล ลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
นาว อัคคีภัย และไฟปา ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

(4) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา า
ภัยพิบัติประจาองคการบริ าร วนตาบลเพ
ลา เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอา าภัยพิบัติ เชน คาวิทยากร
บรรยาย คาวิทยากรฝึกปฏิบัติ คาอา าร 
อา ารวางและเครื่องดื่ม คาวั ดุอุปกรณ คา
ปายประชา ัมพันธ คาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

(4) โครงการอบรม อปพร.องคการบริ าร
วนตาบลเพ ลา

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดอบรม อปพร. 
เชน คาอา าร อา ารวาง น้าดื่ม 
น้าแข็ง วั ดุอุปกรณ คาวิทยากร คาใช้จาย
อื่นที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ

167,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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(5) โครงการฝึกอบรมทบทวนอา า มัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เชน 
คาวิทยากรภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ คาอา าร 
 อา ารวางและเครื่องดื่ม คาแก๊  คาน้ามัน
เบนซิน คาอัดผงเคมีแ ้ง  วั ดุอุปกรณ ปาย
ประชา ัมพันธ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 222,697.00 52,522.00 9,976.00 50,000.00 280,000
ค่าวัสดุ

วั ดุอื่น 29,900.00 0.00 29,940.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 29,900.00 0.00 29,940.00 30,000.00 0
รวมงบดาเนินงาน 252,597.00 52,522.00 59,916.00 130,000.00 280,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 252,597.00 52,522.00 59,916.00 130,000.00 280,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 252,597.00 52,522.00 59,916.00 130,000.00 330,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 1,954,290.00 2,077,380.00 1,921,756.00 2,512,690.00 12.94 % 2,837,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 67,200.00 -100 % 0

เงินประจาตาแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000
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เงินวิทยฐานะ 17,500.00 42,000.00 42,000.00 87,200.00 109.52 % 182,700

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 796,320.00 693,180.00 636,510.00 945,240.00 8.14 % 1,022,160

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 53,920.00 25,710.00 13,895.00 66,780.00 9.25 % 72,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,864,030.00 2,880,270.00 2,656,161.00 3,721,110.00 4,157,700
รวมงบบุคลากร 2,864,030.00 2,880,270.00 2,656,161.00 3,721,110.00 4,157,700

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 46,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 41,000.00 33,400.00 30,080.00 60,000.00 -8.33 % 55,000

รวมค่าตอบแทน 77,000.00 69,400.00 76,080.00 163,000.00 148,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เพื่อเป็นคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเ มาบริการตาง ๆ คาถายเอก าร คา
เย็บ นัง ือ รือเข้าปก นัง ือ คากาจัด ิ่ง
ปฏิกูล คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจัดทาวาร าร 
คาจ้างทาเว็ปไซต คาติดตั้งอินเตอรเน็ต คา
ปาย คาติดตั้งโทรศัพทและคาติดตั้งเครื่องรับ
ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม ัมมนา เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้
จายในการฝึกอบรม ัมมนา เชน คา
ธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพา นะ 
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ 
า รับพนักงาน วนตาบล พนักงานจ้าง 

พนักงานครู วนตาบล ผู้ดูแลเด็ก รือบุคคล
ที่ได้รับมอบ มาย แตงตั้งใ ้เดินทางไป
ราชการ รือไปเข้ารับการฝึกอบรม ัมมนา
ตาง ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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- คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา เชน 
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ และคาเชาที่พัก ฯลฯ

0.00 94,868.00 129,797.00 150,000.00 -100 % 0

- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดอบรม  ศึกษาดู
งานด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพใ ้กับ
ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทาง
การศึกษา เชน คาอา ารกลางวัน คาอา าร
วาง คาวิทยากร คาวั ดุอุปกรณ คาปาย 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
า รับคาเบี้ยเลี้ยง คาพา นะ คาเชาที่พัก

และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ รือคา ัมมนา ของพนักงาน วน
ตาบล พนักงานจ้าง  

23,943.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา เชน 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 91,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาใช้จายในโครงการอบรม ัมมนา"การจัด
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ถาน
ศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น
ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการ
ศึกษา พ.ศ.2561"

0.00 0.00 11,000.00 33,000.00 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0.00 1,500.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 121,643.00 96,368.00 140,797.00 263,000.00 240,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 26,034.00 13,338.00 11,674.00 30,000.00 0 % 30,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วั ดุคอมพิวเตอร 0.00 1,270.00 10,360.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 26,034.00 14,608.00 22,034.00 60,000.00 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 0.00 3,364.94 3,800.54 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 3,364.94 3,800.54 10,000.00 40,000
รวมงบดาเนินงาน 224,677.00 183,740.94 242,711.54 496,000.00 508,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

- เก้าอี้ทางาน แบบวั ดุ ุ้ม นัง ามารถปรับ
ระดับ ูงต่าได้  จานวน 1 ตัว

0.00 1,800.00 0.00 0.00 0 % 0

- เก้าอี้ทางาน แบบ ุ้มเบาะ นัง มีล้อเลื่อน 
ามารถปรับระดับ ูงต่าได้ จานวน 1 ตัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

- ตู้เ ล็ก ูง บานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้ 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0 % 0

- โต๊ะทางาน (เ ล็ก)  ขนาด 4.5 ฟุต จานวน 
1 ตัว

0.00 5,800.00 0.00 0.00 0 % 0

- โต๊ะทางาน (เ ล็ก) ขนาด 4 ฟุต จานวน 1 
ตัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,800

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร รือ 
LED ี จานวน 1 เครื่อง เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (รายละเอียดตาม
เอก ารแนบ 2)

0.00 0.00 14,900.00 15,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 21/4/2564  15:18 น้า : 35/91



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

2. เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (ราย
ละเอียดตามเอก ารแนบ 1)

0.00 0.00 21,900.00 22,000.00 -100 % 0

3. เครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จานวน 
1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกาลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA 
(600 Watts) 
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0.00 0.00 5,700.00 5,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 17,200.00 42,500.00 42,800.00 7,300
รวมงบลงทุน 0.00 17,200.00 42,500.00 42,800.00 7,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,088,707.00 3,081,210.94 2,941,372.54 4,259,910.00 4,673,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- โครงการจัดนิทรรศการแ ดงผลงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ประจาปการศึกษา 2563 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คา
เชาเวที โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเ ียง ของขวัญของ
รางวัล า รับการแ ดง วั ดุอุปกรณในการ
จัดกิจกรรมและตกแตง ถานที่ คาน้าดื่มและ
น้าแข็ง คาปาย ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

- โครงการจัดนิทรรศการแ ดงผลงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและมอบประกาศนียบัตร 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คา
อา ารวางและน้าดื่ม น้าแข็ง คาเชาเวที โต๊ะ 
เก้าอี้ เครื่องขยายเ ียง ฯลฯ

0.00 15,862.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

- โครงการจัดนิทรรศการแ ดงผลงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและมอบประกาศนียบัตร เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คา
อา ารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเวที โต๊ะ 
เก้าอี้ เครื่องขยายเ ียง และคาใช้จายอื่นที่จา
เป็นในการดาเนินโครงการ 

16,880.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการวันเด็กแ งชาติ ประจาป 2561 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ เชน คาอา าร
วางและเครื่องดื่ม คาของ
รางวัล คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเ ียง คา
ปายประชา ัมพันธ 
คาวั ดุอุปกรณที่ใช้ในกิจกรรมและคาใช้จาย
อื่นที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ

97,362.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการวันเด็กแ งชาติ ประจาป 2562 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แ งชาติ เชน คาอา ารวาง น้าดื่ม น้าแข็ง 
คาของรางวัล คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยาย
เ ียง คาปาย ฯลฯ

0.00 98,757.00 0.00 0.00 0 % 0

 โครงการวันเด็กแ งชาติ ประจาป 2563 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แ งชาติ เชน คาอา ารวาง น้าดื่ม น้าแข็ง 
คาของรางวัล คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยาย
เ ียง คาปาย ฯลฯ

0.00 0.00 98,359.00 100,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการวันเด็กแ งชาติ ประจาป พ.ศ
.2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
วันเด็กแ งชาติ เชน คาเชาเวที เต็นท โต๊ะ 
เก้าอี้ เครื่องเ ียง คาอา าร อา ารวางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล คาวั ดุและ
อุปกรณในการจัดกิจกรรมและตกแตง ถาน
ที่ ปายโครงการ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้

เรียนใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการ
บริ าร วนตาบลเพ ลา  อัตราคนละ 430 
บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย  ดังนี้  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตยเ นือ  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว 

0.00 36,980.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้

เรียนใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการ
บริ าร วนตาบลเพ ลา อัตราคนละ 430 
บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

0.00 0.00 16,340.00 44,290.00 6.8 % 47,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาเครื่อง

แบบนักเรียนใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัด
องคการบริ าร วนตาบลเพ ลา
อัตราคนละ 300 บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย 
ดังนี้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพ ลาเ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย
เ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พรุเตียว

0.00 0.00 11,400.00 30,900.00 -100 % 0

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนัก

เรียนใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการ
บริ าร วนตาบลเพ ลา อัตราคนละ 300 
บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 33,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนัก

เรียนใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการ
บริ าร วนตาบลเพ ลา อัตราคนละ 300 
บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตยเ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

0.00 25,800.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการ
อนใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3 

ศูนย ดังนี้
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ 
จานวน 29  คน ๆ ละ 
1,700 บาท/ป เป็นเงิน 49,300 บาท
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเ นือ 
จานวน 65  คน ๆ ละ 
1,700 บาท/ป เป็นเงิน 110,500 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว จานวน 
35  คน ๆ ละ 
1,700 บาท/ป เป็นเงิน 59,500 บาท

219,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการ
อนใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการ

บริ าร วนตาบล
เพ ลา อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ป 
จานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเพ ลาเ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พรุเตียว

0.00 0.00 183,600.00 183,600.00 -100 % 0

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการ
อนใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการ

บริ าร วนตาบลเพ ลา อัตราคนละ 1,700 
บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 187,000

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการ
อนใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการ

บริ าร วนตาบลเพ ลา อัตราคนละ 1,700 
บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตยเ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

0.00 146,200.00 0.00 0.00 0 % 0
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- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคา นัง ือเรียนใ ้

กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการบริ าร
วนตาบลเพ ลา อัตราคนละ 200 

บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตยเ นือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว 

0.00 17,200.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคา นัง ือเรียนใ ้

กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการบริ าร
วนตาบลเพ ลา อัตราคนละ 200 

บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

0.00 0.00 7,600.00 20,600.00 6.8 % 22,000
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- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอา าร

กลางวันใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3 
ศูนย ดังนี้
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ 
จานวน 245 วัน ๆ ละ 29 คน ๆ ละ 
20 บาท เป็นเงิน 142,100 บาท
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเ นือ 
จานวน 245 วัน ๆ ละ 65 คน ๆ ละ 
20 บาท เป็นเงิน 318,500 บาท
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว จานวน 
245 วัน ๆ ละ 35 คน ๆ ละ 20 บาท เป็น
เงิน 171,500 บาท

580,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอา ารกลางวัน

ใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการ
บริ าร วนตาบลเพ ลา อัตราคนละ 20 
บาท จานวน 245 วัน  จานวน 3 ศูนย ดังนี้  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเ นือ  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตียว 

0.00 465,600.00 0.00 0.00 0 % 0
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- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอา ารกลางวัน

ใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการ
บริ าร วนตาบลเพ ลา อัตราคนละ 20 
บาท จานวน 245 วัน จานวน 3 ศูนย ดังนี้ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว

0.00 0.00 529,200.00 529,200.00 1.85 % 539,000

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการ

เรียนใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการ
บริ าร วนตาบลเพ ลา อัตราคนละ 200 
บาท/คน/ป  จานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตยเ นือ  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว  

0.00 17,200.00 0.00 0.00 0 % 0
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- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการ

เรียนใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการ
บริ าร วนตาบลเพ ลา อัตราคนละ 200 
บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
เพ ลาเ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว 

0.00 0.00 7,600.00 20,600.00 -100 % 0

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการ

เรียนใ ้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ังกัดองคการ
บริ าร วนตาบลเพ ลา อัตราคนละ 200 
บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพ ลาเ นือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

รวมค่าใช้สอย 914,042.00 823,599.00 854,099.00 949,190.00 970,300
ค่าวัสดุ

คาอา ารเ ริม (นม) 605,840.06 445,234.40 430,865.96 657,260.00 -3.78 % 632,400

รวมค่าวัสดุ 605,840.06 445,234.40 430,865.96 657,260.00 632,400
รวมงบดาเนินงาน 1,519,882.06 1,268,833.40 1,284,964.96 1,606,450.00 1,602,700
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 988,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- อุด นุนโรงเรียน ังกัด านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) เพื่อ
จายเป็นคาอา ารกลางวัน า รับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบ้านพรุเตย จานวน 200 วัน 
อัตราคนละ 20 บาท

0.00 872,000.00 868,000.00 960,000.00 -4.17 % 920,000

รวมเงินอุดหนุน 988,000.00 872,000.00 868,000.00 960,000.00 920,000
รวมงบเงินอุดหนุน 988,000.00 872,000.00 868,000.00 960,000.00 920,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,507,882.06 2,140,833.40 2,152,964.96 2,566,450.00 2,522,700
รวมแผนงานการศึกษา 5,596,589.06 5,222,044.34 5,094,337.50 6,826,360.00 7,195,700

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000
รวมงบดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000

วันที่พิมพ : 21/4/2564  15:18 น้า : 47/91



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการดาเนินโครงการ 
เชน วัคซีนปองกันโรคพิษ ุนัขบ้า กระบอก
ฉีดยา เข็มฉีดยา  ปายประชา ัมพันธ ฯลฯ

0.00 0.00 31,380.00 32,000.00 56.25 % 50,000

- โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดาเนินโครงการ 
เชน วัคซีนปองกันโรคพิษ ุนัขบ้า กระบอก
ฉีดยา เข็มฉีดยา ปายประชา ัมพันธ ฯลฯ

0.00 35,805.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษ ุนัขบ้า เพื่อเป็นคาใช้จายในการ ารวจ
ข้อมูลจานวน ัตวและขึ้นทะเบียน ัตว ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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โครงการปองกันและแก้ไขปัญ าโรคพิษ ุนัข
บ้า เพื่อเป็นคาใช้จายในการปองกันและ
แก้ไขปัญ าโรคพิษ ุนัขบ้า เชน วัคซีน
ปองกันโรคพิษ ุนัขบ้า กระบอกฉีดยา ยาคุม
กาเนิด  และคาใช้จายอื่นที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ

39,518.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 39,518.00 35,805.00 31,380.00 42,000.00 60,000
ค่าวัสดุ

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 99,900.00 59,700.00 99,900.00 150,000.00 -60 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 99,900.00 59,700.00 99,900.00 150,000.00 60,000
รวมงบดาเนินงาน 139,418.00 95,505.00 131,280.00 192,000.00 120,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน 247,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 1 - 
มูที่ 9
า รับการดาเนินงานตามโครงการพระราช

ดาริด้าน าธารณ ุข จานวน 9 มูบ้าน ๆ 
ละ 20,000 บาท

0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000

- อุด นุนอา า มัคร าธารณ ุขประจา มู
บ้าน (อ ม.)
เพื่อเป็นคาดาเนินงานโครงการพัฒนางาน
าธารณ ุขของ มูบ้าน จานวน 9 มูบ้าน ๆ 

ละ 7,500 บาท 

0.00 67,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 247,500.00 247,500.00 180,000.00 180,000.00 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 247,500.00 247,500.00 180,000.00 180,000.00 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 386,918.00 343,005.00 311,280.00 372,000.00 300,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 386,918.00 343,005.00 311,280.00 372,000.00 444,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- โครงการ งเ ริมกิจกรรมคนพิการตาบลเพ
ลา เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม 

เชน คาอา าร คาอา ารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาปาย คาเชาโต๊ะ 
เก้าอี้ คาเชาเครื่องขยายเ ียง คาวั ดุอุปกรณ 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการ งเ ริมกิจกรรมคนพิการตาบลเพ
ลา

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คา
อา ารกลางวัน คาอา ารวาง คาตอบแทน
วิทยากร คาปาย คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ คาเชา
เครื่องขยายเ ียง คาวั ดุอุปกรณ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมงบดาเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 500,925.00 556,680.00 587,520.00 950,700.00 0.38 % 954,300

เงินประจาตาแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 563,160.00 531,800.00 446,750.00 604,680.00 1.41 % 613,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 74,520.00 52,740.00 31,510.00 67,440.00 -19.66 % 54,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,180,605.00 1,183,220.00 1,107,780.00 1,664,820.00 1,663,680
รวมงบบุคลากร 1,180,605.00 1,183,220.00 1,107,780.00 1,664,820.00 1,663,680

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 27,000.00 16,000.00 96,000.00 96,000.00 0 % 96,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 27,000.00 16,000.00 96,000.00 156,000.00 116,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 64,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 19,271.50 0.00 0.00 0 % 0

เพื่อเป็นคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริการ เชน คา
จ้างเ มาบริการตาง ๆ คาถายเอก าร คา
เย็บ นัง ือ รือเข้าปก นัง ือ คาธรรมเนียม 
คาใช้จายในการดาเนินคดี คาจ้างทาเว็ปไซต 
คาติดตั้งไฟฟา รวมทั้งการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาการบารุงรักษา รือซอมแซมระบบ
ไฟฟาและอุปกรณ คาติดตั้ง ม้อแปลง คาติด
ตั้งประปา เชน คาวางทอประปา รวมทั้งคา
ติดตั้งมาตรวัดน้าและอุปกรณประปา การ
ปรับปรุงระบบประปา การบารุงรักษา รือ
ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ คาติดตั้ง
โทรศัพทและคาติดตั้งเครื่องรับ ัญญาณตาง 
ๆ ฯลฯ

0.00 0.00 15,000.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรม ัมมนา เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้
จายในการฝึกอบรม ัมมนา เชน คา
ธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพา นะ 
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ 
า รับพนักงาน วนตาบล พนักงานจ้าง 
รือบุคคลที่ได้รับมอบ มาย แตงตั้งใ ้เดิน

ทางไปราชการ รือไปเข้ารับการฝึกอบรม 
ัมมนาตาง ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

- คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา  เชน 
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพา นะ และคาเชาที่พัก ฯลฯ

0.00 16,350.00 9,236.00 50,000.00 -100 % 0

- โครงการจัดทาแผนที่ตาบลพร้อมปาย เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการจัดทาแผนที่ตาบลพร้อม
ปายและการจัดทาแนวเขตตาบลเพ ลา 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
า รับคาเบี้ยเลี้ยง คาพา นะ คาเชาที่พัก

และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ รือคา ัมมนา ของพนักงาน วน
ตาบลและพนักงานจ้าง  

3,840.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. คาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา เชน 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 518,885.00 566,550.00 116,600.00 786,000.00 -27.48 % 570,000

รวมค่าใช้สอย 590,625.00 602,171.50 140,836.00 916,000.00 670,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 22,271.00 24,959.00 16,973.00 50,000.00 0 % 50,000

วั ดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

วั ดุกอ ร้าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0.00 0.00 16,500.00 60,000.00 0 % 60,000

วั ดุคอมพิวเตอร 30,510.00 59,450.00 61,620.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 52,781.00 84,409.00 95,093.00 230,000.00 210,000
รวมงบดาเนินงาน 670,406.00 702,580.50 331,929.00 1,302,000.00 996,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่อง ูบน้าแบบจมใต้น้า 1.5 HP 3 ชุด 
และเครื่อง ูบน้าแบบจมใต้น้า 2 HP 2 ชุด

0.00 0.00 123,000.00 123,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ ารวจ

(1) เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอรแบบดิจิตอล 
จานวน  1 เครื่อง
     - ชวงการวัด (ปกติ)  0.05-100 ม.
     - ความแมนยาการวัด (ปกติ) 1.5 มม.
     - นวยแ ดงการวัดต่า ุด 0.1 มม.

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

(2) ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล  จานวน 1 
ล้อ 
     - น้าจอแ ดงผล LCD ขนาดใ ญ และ
มีระบบใ ้แ ง วางบน น้าจอ
     - ามารถแ ดงผลการวัดระยะทางได้ 
9,999.99 เมตร
     - ามารถอานคาความละเอียดได้ถึง 1 
เซนติเมตร
     - ามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดิน น้า
และถอย ลัง
     - วัดระยะทางเป็นระบบ 
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Metric/Imperial เชน เมตร เซนติเมตร ฟุต 
และนิ้ว
     - บันทึกคาการวัดได้ 5 คา
     - มีระบบ Hold ามารถค้างคาที่วัดได้
ไว้ในขณะเคลื่อนย้ายล้อได้
     - มีปุมกด RESET คาตัวเลขใ ้เป็นศูนย 
ที่แปนควบคุม
     - ตัวเครื่องมีระบบปด น้าจออัตโนมัติ
ากไมใช้งานภายใน 5 นาที

     - โครง ร้างของล้อทาด้วยวั ดุพลา ติก
แข็ง ขอบวง ุ้มด้วยยาง
     - ลาตัว ีเ ลือง ด ะท้อนแ ง มองเ ็น
งาย เพื่อชวยในเรื่องความปลอดภัย
     - โครงด้ามทาด้วยวั ดุโล ะพับเก็บได้ 2
 ทอน
     - มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ
     - ขาตั้งพับได้ ใช้งาน ะดวก
     - ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 V.1 ก้อน
     - มี ัญลักษณแ ดงระดับพลังงานขึ้นเมื่อ
ระดับพลังงานแบตเตอรี่ต่า

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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1. เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ประจาป พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 
2560 (รายละเอียดตามภาคผนวก เอก าร
แนบ 1)

21,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณคอมพิวเตอร ประจาป พ.ศ. 
2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 
2560 (รายละเอียดตามภาคผนวก เอก าร
แนบ 2)

29,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร 
รือชนิด  LED ี จานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เป็นอุปกรณที่มีความ ามารถเป็น 
Printer, Copier, Scanner และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน 
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 192 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
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รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T รือดี
กวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมน้อย
กวา 20 น้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพราง ีไมน้อยกวา 20
 น้าตอนาที (ppm)
- ามารถ แกนเอก าร ขนาด A4 (ขาวดา
และ ี) ได้ 
- มีความละเอียดในการ แกน ูง ุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดปอนเอก ารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
- ามารถถาย าเนาเอก ารได้ทั้ง ีและขาว
ดา 
- ามารถทา าเนาได้ ูง ุดไมน้อยกวา 99 
าเนา 

- ามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอรเซ็นต 
- ามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ 
Custom โดยถาดใ กระดาษได้
ไมน้อยกวา 250 แผน

16,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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4. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED 
ขาวดา ( 18 น้า/นาที) 
จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมน้อยกวา 18 
น้าตอนาที (ppm) 

- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel 
รือ USB 2.0 รือดีกวา 

จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- ามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ 
Custom โดยมีถาดใ กระดาษ
ได้ไมน้อยกวา 150 แผน

3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

5. เครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกาลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA 
(480 Watts) 
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

5,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเป็นคาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอมแซมบารุงรักษา
โครง ร้างของครุภัณฑขนาดใ ญ เชน 
เครื่องกล ยานพา นะ ฯลฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 77,600.00 0.00 123,000.00 143,000.00 50,000
รวมงบลงทุน 77,600.00 0.00 123,000.00 143,000.00 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,928,611.00 1,885,800.50 1,562,709.00 3,109,820.00 2,709,680
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- โครงการปรับปรุงอาคาร านักงาน อบต.เพ
ลา โดยทาการรื้อเปลี่ยน น้าตางเดิมเป็น
น้าตางบานเลื่อนกรอบบานอลูมิเนียม

บานกระจกและทา ีผนังอาคาร านักงาน
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ป พ.ศ.2561-
2564 น้า 140 ลาดับที่ 30)

0.00 446,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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- โครงการปรับปรุงอาคาร านักงาน อบต.เพ
ลา มูที่ 3 บ้านพรุเตยใต้

โดยทาการปรับปรุง ้องน้าด้านลางทั้ง อง
้องเป็น ้องทางาน

ติดตั้งเ ล็กดัดแ ตนเล น้าตางด้านลาง,รื้อ
พร้อมติดตั้งประตูม้วน
ด้าน น้าอาคาร านักงาน พร้อมติดตั้งปาย
ประชา ัมพันธโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพ ลา
กา นด

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

- กอ ร้างรั้ว านักงาน มูที่ 3 บ้านพรุเตย
ใต้
โดยทาการกอ ร้างรั้วอาคาร านักงาน 
พร้อมติดตั้ง
ปายประชา ัมพันธโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพ ลากา นด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 992,000
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- โครงการกอ ร้างรั้ว านักงานพร้อมปาย 
มูที่ 3 บ้านพรุเตยใต้

โดยทาการกอ ร้างปายชื่อองคการบริ าร
วนตาบลเพ ลา รั้ว พร้อมติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต.เพ ลากา นด

0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

 - โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านทา
เรือ มูที่ 7 บ้านทาเรือ
ขนาดผิวจราจร ค ล. กว้าง 5.00 เมตร นา 
0.15 เมตร ระยะทาง 152.00 เมตร ไ ลทาง
ินผุ ข้างละ 0.50 เมตร รือผิวจราจร ค ล

.ไมน้อยกวา 760 
ตร.ม. ติดตั้งปายประชา ัมพันธโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
เพ ลากา นด(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่
ป พ.ศ. 2561- 2564 น้า 86
ลาดับที่ 99)

490,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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- โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายข้างร้าน
คุณยาย มูที่ 1 บ้านเพ ลาใต้
ขนาดผิวจราจร ค ล. กว้าง 5.00 เมตร นา 
0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไ ลทาง ิน
ผุ ข้างละ 0.50 เมตร รือผิวจราจร ค ล.ไม
น้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพ
ลากา นด

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

- โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายโคกกลาง 
มูที่ 3 บ้านพรุเตยใต้

ขนาดผิวจราจร ค ล. กว้าง 5.00 เมตร นา 
0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไ ลทาง ิน
ผุ ข้างละ 0.50 เมตร รือผิวจราจร ค ล.ไม
น้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพ
ลากา นด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 492,000
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- โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านทาเรือ 
มูที่ 7  บ้านทาเรือ

ขนาดผิวจราจร ค ล. กว้าง 5.00 เมตร นา 
0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไ ลทาง ิน
ผุ ข้างละ 0.50 เมตร รือผิวจราจร ค ล.ไม
น้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพ
ลากา นด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ป 

พ.ศ.2561-2564  น้า 86 ลาดับที่ 100)

0.00 484,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านนาย
ชวน มูที่ 6 บ้านบางใ ญ
ขนาดผิวจราจร ค ล.กว้าง 4.00 เมตร นา 
0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร รือผิว
จราจร ค ล.ไมน้อยกวา 800 ตร.ม. ติดตั้ง
ปายประชา ัมพันธโครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพ ลากา นด

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

- โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านพรุ
เตียว- วนปาลม มูที่ 5 
บ้านพรุเตียว ขนาดผิวจราจร ค ล.กว้าง 
5.00 เมตร นา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 
เมตร ไ ลทาง ินผุ ข้างละ 0.50 เมตร รือ
ผิวจราจร ค ล.ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ปายประชา ัมพันธโครงการรายละเอียดตาม
ที่ อบต.เพ ลากา นด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 492,000
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านลุงทีป 
- ีกัก  มูที่ 8 บ้านทรายทอง
ขนาดผิวจราจร ค ล. กว้าง 5.00 เมตร นา 
0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไ ลทาง ิน
ผุ ข้างละ 0.50 เมตร รือผิวจราจร ค ล.ไม
น้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพ
ลากา นด 

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

- โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านลุง
ทีป- ีกัก มูที่ 8 
บ้านทรายทอง ขนาดผิวจราจร ค ล.กว้าง 
5.00 เมตร นา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 
เมตร ไ ลทาง ินผุ ข้างละ 0.50 เมตร รือ
ผิวจราจร ค ล.ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ปายประชา ัมพันธโครงการรายละเอียดตาม
ที่ อบต.เพ ลากา นด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 492,000

- โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายพัฒนา 1 
มูที่ 2 บ้านเพ ลาเ นือ

ขนาดผิวจราจร ค ล.กว้าง 5.00 เมตร นา 
0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไ ลทาง ิน
ผุ ข้างละ 0.50 เมตร รือผิวจราจร ค ล. ไม
น้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพ
ลากา นด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 492,000

วันที่พิมพ : 21/4/2564  15:18 น้า : 66/91



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายรมรื่น มู
ที่ 4 บ้านพรุเตยเ นือ
ขนาดผิวจราจร ค ล. กว้าง 4.00 เมตร นา 
0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร รือผิว
จราจร ค ล.ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ปายประชา ัมพันธโครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพ ลากา นด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

- โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายศรีเมือง - 
วนปา มูที่ 9 บ้านควน บาย

ขนาดผิวจราจร ค ล. กว้าง 5.00 เมตร นา 
0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไ ลทาง ิน
ผุ ข้างละ 0.50 เมตร รือผิวจราจร ค ล.ไม
น้อยกวา 750 ตร.ม.ติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพ
ลากา นด 

0.00 0.00 471,000.00 492,000.00 -100 % 0

- โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายศรี
เมือง- วนปา มูที่ 9 
บ้านควน บาย ขนาดผิวจราจร ค ล.กว้าง 
5.00 เมตร นา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 
เมตร ไ ลทาง ินผุ ข้างละ 0.50 เมตร รือ
ผิวจราจร ค ล.ไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ปายประชา ัมพันธโครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพ ลากา นด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 492,000

วันที่พิมพ : 21/4/2564  15:18 น้า : 67/91



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการกอ ร้างถนน ค ล. าย ้วย รั่ง 
มูที่ 7 บ้านทาเรือ

ขนาดผิวจราจร ค ล. กว้าง 5.00 เมตร นา 
0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไ ลทาง ิน
ผุ ข้างละ 0.50 เมตร รือผิวจราจร ค ล.ไม
น้อยกวา 750 ตร.ม.ติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพ
ลากา นด 

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

- โครงการกอ ร้างระบบประปา มูบ้าน  มู
ที่ 1 บ้านเพ ลาใต้
โดยทาการกอ ร้างระบบประปา อถัง ูง
ขนาด 20 ลบ.ม. ทรงแชมเปญพร้อมติดตั้งถัง
กรอง นิมเ ล็ก (กรองน้าบาดาล) งานกอ
ร้างฐาน ค ล. อถัง ูงขนาด 20 ลบ.ม. 

พร้อมติดตั้ง อถัง ูงและงานกอ ร้างฐาน 
ค ล.ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรอง นิมเ ล็ก 
งานติดตั้งปายประชา ัมพันธโครงการ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพ ลา
กา นด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการกอ ร้างระบบประปา มูบ้าน มู
ที่ 2 บ้านเพ ลาเ นือ
โดยทาการกอ ร้าง อถังเก็บน้าขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. ถังกรอง นิมเ ล็ก ามารถกรองได้
ไมน้อยกวา 7 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งปาย
ประชา ัมพันธโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพ ลากา นด 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

- โครงการกอ ร้างระบบประปา มูบ้าน มู
ที่ 9 บ้านควน บาย 
โดยทาการกอ ร้าง อถังเก็บน้าขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. ถังกรอง นิมเ ล็ก ามารถกรองได้
ไมน้อยกวา 7 ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้งปาย
ประชา ัมพันธโครงการรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพ ลากา นด (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ป พ.ศ. 2561-2564 
น้า 103 ลาดับ 171)

0.00 487,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการขยายเขตระบบประปา มูที่ 3 
บ้านพรุเตยใต้
โดยทาการเดินทอ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลาย
บานขนาดเ ้นผาศูนยกลาง 1.5 นิ้ว ระยะ
ทาง 800 เมตร ขุดวางทอลึก 0.40 - 0.60 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพ
ลากา นดพร้อมติดตั้งปายประชา ัมพันธ

โครงการ (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ป พ
.ศ.2561-2564 น้า 98 ลาดับที่ 151)

0.00 51,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการขุดเจาะบอบาดาล พร้อมย้าย อ
ถัง ูงและย้ายถังกรอง มูที่ 5
บ้านพรุเตียว โดยทาการขุดเจาะบอบาดาล 
ขนาด dai.6" ความลึก 100 เมตร รือ
ปริมาณน้าไมน้อยกวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง
เครื่อง ูบน้าแบบจมใต้น้าขนาดไมน้อยกวา 
2.0 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมเ ล็กชนิด องชั้น
กันน้า ติดตั้งมิเตอรไฟฟาขนาด 15 แอมป์ 
จานวน 1 เครื่อง งานกอ ร้างฐาน ค ล. อ
ถัง ูงขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมเคลื่อนย้าย อถัง
ูงและงานกอ ร้างฐาน ค ล.ถังกรองพร้อม

เคลื่อนย้ายถังกรอง งานติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต.เพ ลากา นด

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการขุดเจาะบอบาดาล มูที่ 6 บ้าน
บางใ ญ
โดยทาการขุดเจาะบอบาดาลบริเวณบ้านบาง
ใ ญ ขนาด dai.6" ความลึก 100 เมตร รือ
ปริมาณน้าไมน้อยกวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง
เครื่อง ูบน้าแบบจมใต้น้าขนาดไมน้อยกวา 
2.0 แรงม้าพร้อมตู้ควบคุมเ ล็กชนิด องชั้น
กันน้า ติดตั้งมิเตอรไฟฟาขนาด 15 แอมป์ 
จานวน 1 เครื่อง งานติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต.เพ ลากา นด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 326,000

- โครงการขุดเจาะบอบาดาล มูที่ 7 บ้าน
ทาเรือ
โดยทาการขุดเจาะบอบาดาลบริเวณบ้านทา
เรือ ขนาด dai.6" ความลึก 100 เมตร รือ
ปริมาณน้าไมน้อยกวา 5 ลบ.ม./ชม. ติดตั้ง
เครื่อง ูบน้าแบบจมใต้น้าขนาดไมน้อยกวา 
2.0 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมเ ล็กชนิด องชั้น
กันน้า ติดตั้งมิเตอรไฟฟาขนาด 15 แอมป์ 
จานวน 1 เครื่อง งานติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต.เพ ลากา นด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 326,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการเงินชดเชยคางานกอ ร้างตาม
ัญญาแบบปรับราคาได้ในงาน รือโครงการ 

(คา k) เพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคางานตาม ัญญา
แบบปรับราคาได้ (คา K)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

- โครงการซอมปรับปรุงถนน าย SML มูที่ 
3 บ้านพรุเตยใต้
โดยทาการเกรดแตงคันทางผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 500.00
เมตร ลง ินผุปริมาตร 25 ลบ.ม. ลง ินผุผิว
จราจรปริมาตร 200
 ลบ.ม. รือผิวจราจร ินผุไมน้อยกวา 2,000
 ตร.ม. บดอัดผิวจราจรเรียบ
ตลอด าย พร้อมติดตั้งปายประชา ัมพันธ
โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพ ลากา นด (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ป 
พ.ศ. 2561- 2564 น้า 69 ลาดับที่ 32)

113,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการซอมปรับปรุงถนน ายเกาะปง มู
ที่ 6 บ้านบางใ ญ
โดยทาการเกรดแตงคันทางผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 3,000.00 เมตร ลง ิน
ผุ ลุมบอ 39 ลบ.ม. ลง ินผุผิวจราจร
ปริมาตร 1,200 ลบ.ม. 
รือผิวจราจร ินผุไมน้อยกวา 15,000 ตร.ม. 

บดอัดผิวจราจรเรียบตลอด
าย ติดตั้งปายประชา ัมพันธโครงการ ราย

ละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.เพ ลากา นด (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ี่ป พ.ศ. 2561- 
2564 น้า 84 ลาดับที่ 93)

496,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการซอมปรับปรุงถนน ายข้างร้านคุณ
ยาย มูที่ 1 บ้านเพ ลาใต้
โดยทาการเกรดแตงคันทางผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 400.00
เมตร ลง ินผุถม ลุมบอปริมาตร 20 ลบ.ม. 
ลง ินผุผิวจราจรปริมาตร
160 ลบ.ม. รือผิวจราจร ินผุไมน้อยกวา 
1,600 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพ ลา
กา นด
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ป พ.ศ. 2561- 
2564
 น้า 64 ลาดับที่ 11)

91,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการซอมปรับปรุงถนน ายโคกกลาง 
มูที่ 3 บ้านพรุเตยใต้

โดยทาการเกรดแตงคันทางผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 1,850.00
เมตร บดอัดเรียบตลอด าย ลง ินผุผิว
จราจรปริมาตร 463 ลบ.ม. รือ
ผิวจราจร ินผุไมน้อยกวา 9,250 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งปายประชา ัมพันธ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต
.เพ ลากา นด
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ป พ.ศ. 2561- 
2564 
น้า 69 ลาดับที่ 30)

329,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการซอมปรับปรุงถนน ายพัฒนา 1 
มูที่ 2 บ้านเพ ลาเ นือ

โดยทาการเกรดแตงคันทางผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 2,800.00 
เมตร ลง ินผุผิวจราจรปริมาตร 700 ลบ.ม
.บดอัดผิวจราจรเรียบตลอด าย 
รือผิวจราจร ินผุุไมน้อยกวา 14,000 ตร.ม. 

พร้อมติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต.เพ ลากา นด
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ป พ.ศ. 2561- 
2564 น้า 66 
ลาดับที่ 19)

445,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการซอมปรับปรุงถนน ายศรีเมือง - 
วนปา มูที่ 9 บ้านควน บาย

โดยทาการเกรดแตงคันทางผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร ลง ิน
ผุผิวจราจรปริมาตร 1,000 ลบ.ม. รือผิว
จราจร ินผุไมน้อย
กวา 10,000 ตร.ม. บดอัดผิวจราจรเรียบ
ตลอด าย ติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต.เพ ลา กา นด
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ป พ.ศ. 2561- 
2564 น้า 92 
ลาดับที่ 125)

414,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการซอมปรับปรุงถนน าย ลัง
โรงเรียนบ้านพรุเตียว มูที่ 5 
บ้านพรุเตียว 
โดยทาการเกรดแตงคันทางผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 2,800.00 เมตร ลง ิน
ผุผิวจราจรปริมาตร 750 ลบ.ม. รือผิว
จราจร ินผุไมน้อยกวา 14,000 ตร.ม. บดอัด
ผิวจราจรเรียบตลอด าย ติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต.เพ ลากา นด(บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ี่ป พ.ศ. 2561- 2564 น้า 
79 ลาดับที่ 70)

467,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการปรับปรุงซอมถนน ายเกษม
ุข-ควน วายแดง มูที่ 4 

บ้านพรุเตยเ นือ  โดยทาการเกรดแตงคัน
ทางเดิมพร้อมแตงคูระบายน้า กว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร ลง ิน
ผุผิวจราจรปริมาตร 425 ลบ.ม. รือผิว
จราจร ินผุไมน้อยกวา 8,500 ตร.ม.งานซอม
ลุมบอไมน้อยกวา 150 ลบ.ม.พร้อมติดตั้ง

ปายประชา ัมพันธ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพ ลากา นด

0.00 0.00 289,000.00 290,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการปรับปรุงซอมถนน ายพูนผล - 
ชองเนียง มูที่ 4 
บ้านพรุเตยเ นือ  โดยทาการเกรดแตงคัน
ทางเดิมพร้อมแตงคูระบายน้า กว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร ลง ิน
ผุผิวจราจรปริมาตร 375 ลบ.ม. รือผิว
จราจร ินผุไมน้อยกวา 7,500 ตร.ม. งาน
ซอม ลุมบอไมน้อยกวา 200 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งปายประชา ัมพันธ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพ ลากา นด

0.00 0.00 279,000.00 280,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายโคกกลาง 
มูที่ 3 บ้านพรุเตยใต้

ขนาดผิวจราจร ค ล. กว้าง 5.00 เมตร นา 
0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไ ลทาง ิน
ผุข้างละ 0.50 เมตร รือผิวจราจร ค ล.ไม
น้อยกวา 750 ตร.ม.ติดตั้งปายประชา
ัมพันธโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพ
ลากา นด 

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,846,000.00 1,468,000.00 1,039,000.00 5,320,000.00 5,147,000
รวมงบลงทุน 2,846,000.00 1,468,000.00 1,039,000.00 5,320,000.00 5,147,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน 23,235.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 23,235.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 23,235.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,869,235.00 1,468,000.00 1,039,000.00 5,320,000.00 5,147,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,797,846.00 3,353,800.50 2,601,709.00 8,429,820.00 7,856,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- โครงการจัดกิจกรรมวันผู้ ุงอายุ ประจาป 
2562 เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม 
เชน อา ารวางและน้าดื่ม น้าแข็ง คาของ
รางวัล า รับการแ ดงและกิจกรรม คาเชา
โต๊ะ เก้าอี้ คาปายประชา ัมพันธ คาเชา
เครื่องขยายเ ียง ฯลฯ

0.00 35,600.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการจัดกิจกรรมวันผู้ ูงอายุ ประจาป 
2561 เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม 
เชน อา ารวางและเครื่องดื่ม คาของรางวัล
า รับการแ ดง คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ คาปาย

ประชา ัมพันธ คาเชาเครื่องขยายเ ียง คา
วั ดุอุปกรณตาง ๆ คาใช้จายอื่นที่จาเป็นใน
การดาเนินโครงการ

70,812.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการปองกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คา
อา ารวางและเครื่องดื่ม คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ คา
วั ดุอุปกรณ คาปายประชา ัมพันธ คาเชา
เครื่องขยายเ ียง และคาใช้จายอื่นที่จาเป็น
ในการดาเนินโครงการ

12,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการปองกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คา
อา ารวางและเครื่องดื่ม อา ารกลางวัน คา
เชาโต๊ะ เต็นท เก้าอี้ คาวั ดุอุปกรณ คา
วิทยากร คาปายประชา ัมพันธ คาเชาเครื่อง
ขยายเ ียง ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 18,000.00 11.11 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมอาชีพ เชน  คาวั ดุที่ใช้ใน
การฝึกอบรม คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยากร ปายประชา ัมพันธ
โครงการ ฯลฯ

0.00 0.00 14,875.00 20,000.00 -100 % 0

- โครงการฝึกอบรมอาชีพ ตรี 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการ งเ ริมกิจกรรมคนพิการตาบลเพ
ลา

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คา
อา ารกลางวัน คาอา ารวาง คาตอบแทน
วิทยากร คาปาย คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ คาเชา
เครื่องขยายเ ียง คาวั ดุอุปกรณ ฯลฯ

0.00 5,950.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการ ร้างรอยยิ้มใ ้แกผู้ ูงอายุ 
ประจาป พ.ศ.2564
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คา
อา าร คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาของ
รางวัล า รับการทากิจกรรม คาเชาเต็นท 
พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ คาปายประชา ัมพันธ
โครงการ คาเครื่องเ ียง คาวั ดุอุปกรณ 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการอบรมและ งเ ริมอาชีพการทา
ผลิตภัณฑจากผ้า
เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมและ งเ ริม
อาชีพการทาผลิตภัณฑจากผ้า เชน คา
อา ารกลางวัน อา ารวางและเครื่องดื่ม 
ปายโครงการ วั ดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ตรี (กระเปาผ้าทา
มือ)
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรม
อาชีพ ตรี (กระเปาผ้าทามือ)  เชน คาวั ดุที่
ใช้ในการฝึกอบรม คาอา ารวางและเครื่อง
ดื่ม ปายโครงการ ฯลฯ 

0.00 7,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ตรี (การทาขนม
ไทย)
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรม
อาชีพ ตรี (การทาขนมไทย)  เชน คาวั ดุที่
ใช้ในการฝึกอบรม คาอา ารวางและเครื่อง
ดื่ม ปายโครงการ ฯลฯ 

0.00 6,298.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 95,012.00 55,548.00 14,875.00 38,000.00 140,000
รวมงบดาเนินงาน 95,012.00 55,548.00 14,875.00 38,000.00 140,000

วันที่พิมพ : 21/4/2564  15:18 น้า : 83/91



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- อุด นุนเทศบาลทรายขาว เพื่อเป็นคาใช้
จายตามโครงการการปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนขององคกรปกครอง วน
ท้องถิ่นระดับอาเภอ อาเภอคลองทอม 
จัง วัดกระบี่

0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0 % 15,000

เงินอุด นุน วนราชการ

- อุด นุน านักงาน าธารณ ุขจัง วัดกระบี่ 
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงค
ปองกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด TO BE 
NUMBER ONE

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 110,012.00 80,548.00 29,875.00 53,000.00 155,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,012.00 80,548.00 29,875.00 53,000.00 155,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- โครงการแขงขันกีฬาตอต้านภัยยาเ พติด
ภายในตาบล เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัด
กิจกรรม เชน คาเชาเต็นท โต๊ะ เก้าอี้ และ
เครื่องขยายเ ียง คาจัดเตรียม นามการแขง
ขันกีฬา คาวั ดุอุปกรณที่ใช้ า รับการ
จัดการแขงขันกีฬา คาน้าดื่ม น้าแข็ง เงิน
รางวัล ของรางวัล เงินคาตอบแทนคณะ
กรรมการตัด ินกีฬา ฯลฯ

0.00 214,614.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเ พติด 
ประจาป พ.ศ.2564
เพื่อเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬา เชน คา
เชาเต็นท โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเ ียง วั ดุ
อุปกรณ ชุดกีฬา เครื่องดื่มและน้าแข็ง คา
ของรางวัลการแขงขันกรีฑาและกีฬาพื้นบ้าน 
คาถ้วยรางวัล  เงินรางวัลการแขงขันกีฬา คา
ตอบแทนเจ้า น้าที่จัดการแขงขันกีฬา คา
ตอบแทนเจ้า น้าที่ประจา นาม ปาย
โครงการ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเ พติด เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา เชน 
คาเชาเต็นท โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเ ียง คา
จัดเตรียม นามการแขงขันกีฬา คาวั ดุ
อุปกรณที่ใช้ า รับการจัดการแขงขันกีฬา 
คาน้าดื่ม น้าแข็ง เงินรางวัล ของรางวัล เงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการตัด ินกีฬา ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 175,500.00 -100 % 0

- โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา เพื่อเป็นคาใช้
จายในการฝึกอบรมทักษะกีฬา เชน คา
อา ารกลางวัน คาอา ารวาง น้าดื่ม น้าแข็ง 
คาตอบแทนวิทยากร วั ดุอุปกรณตาง ๆ 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 21,500.00 -100 % 0

- โครงการ งนักกีฬาฟุตบอลของ อบต.เข้า
รวมคัดเลือกและแขงขันกีฬา "อบจ.กระบี่
คัพ" เพื่อเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล เชน คาชุดกีฬา วั ดุอุปกรณกีฬา
และยา/เวชภัณฑ คาอา ารและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทน า รับผู้ควบคุม รือผู้ฝึก อน
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

1. โครงการ งนักกีฬาฟุตบอลของ อบต.เข้า
รวมแขงขันกีฬาฟุตบอล 
อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเ พติด ระดับ
อาเภอและระดับจัง วัด  เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการจัดกิจกรรม เชน คาเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึก อน 
เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คายาและเวชภัณฑ คาชุด
กีฬา คาวั ดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จา
เป็นในการดาเนินโครงการ

92,195.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล "ประเพณี
งกรานตเพ ลาคัพ ต้านภัยยาเ พติด"

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คา
เชาเต็นท โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องขยายเ ียง 
คาจัดเตรียม นามการแขงขันกีฬา คาวั ดุ
อุปกรณที่ใช้ า รับการจัดการแขงขันกีฬา 
คาน้าดื่ม น้าแข็ง เงินรางวัล เงินคาตอบแทน
คณะกรรมการตัด ินกีฬา และคาใช้จายอื่นที่
จาเป็นในการดาเนินโครงการ

145,840.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 238,035.00 214,614.00 0.00 197,000.00 350,000
ค่าวัสดุ

วั ดุกีฬา 59,130.00 59,940.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 59,130.00 59,940.00 0.00 60,000.00 60,000
รวมงบดาเนินงาน 297,165.00 274,554.00 0.00 257,000.00 410,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 297,165.00 274,554.00 0.00 257,000.00 410,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คาเชา
เวที เครื่องขยายเ ียง ปายประชา ัมพันธ คา
ตกแตง ถานที่ คาถ้วยรางวัล คา าย พาย 
เงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ

0.00 99,180.00 96,565.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 99,180.00 96,565.00 100,000.00 100,000
รวมงบดาเนินงาน 0.00 99,180.00 96,565.00 100,000.00 100,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 99,180.00 96,565.00 100,000.00 100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 297,165.00 373,734.00 96,565.00 357,000.00 510,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วั ดุการเกษตร 3,780.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 3,780.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบดาเนินงาน 3,780.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 3,780.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 3,780.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม 158,869.00 144,092.00 136,077.00 200,000.00 6.29 % 212,570

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 6,592.00 5,478.00 10,000.00 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ 5,139,100.00 5,487,500.00 5,684,800.00 6,012,800.00 -5.64 % 5,673,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,408,000.00 1,476,000.00 1,527,200.00 1,728,000.00 0 % 1,728,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอด 40,000.00 42,000.00 42,000.00 60,000.00 0 % 60,000

ารองจาย 85,000.00 308,147.00 508,142.00 741,000.00 -32.52 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายตามข้อผูกพัน 113,976.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- คาใช้จายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการแก้ไขปัญ าเกี่ยวกับการจราจร 
เชน การทา ีตีเ ้น ัญญาณไฟจราจร าม
เ ลี่ยม ยุดตรวจ ปายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผง
กั้นจราจร แผงพลา ติกใ น้า เ ื้อจราจร 
ยางชะลอความเร็วรถ เ าล้มลุกจราจร ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

- เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ
องคการบริ าร วนตาบลเพ ลา ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ลักประกัน ุขภาพ
แ งชาติ เรื่อง ลักเกณฑเพื่อ นับ นุนใ ้
องคกรปกครอง วนท้องถิ่นดาเนินงานและ
บริ ารจัดการระบบ ลักประกัน ุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2561

0.00 0.00 115,272.00 116,000.00 12.07 % 130,000

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพ
องคการบริ าร วนตาบลเพ ลา ซึ่งองคกร
ปกครอง วนท้องถิ่นจะต้องจัดเงิน มทบตาม
ัด วนจานวนประชากรในเขตตาบลเพ ลา

0.00 114,714.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 112,560.00 2.17 % 115,000

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

187,730.00 199,980.00 220,420.00 220,420.00 0.41 % 221,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบกลาง 7,132,675.00 7,779,025.00 8,239,389.00 9,240,780.00 8,690,490
รวมงบกลาง 7,132,675.00 7,779,025.00 8,239,389.00 9,240,780.00 8,690,490
รวมงบกลาง 7,132,675.00 7,779,025.00 8,239,389.00 9,240,780.00 8,690,490

รวมแผนงานงบกลาง 7,132,675.00 7,779,025.00 8,239,389.00 9,240,780.00 8,690,490
รวมทุกแผนงาน 26,843,580.90 26,971,007.99 26,359,174.11 38,000,000.00 38,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

งค ารบริ าร วนตาบล พ ลา

า ภ  คล งท ม   จัง วัด ระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,268,540 บาท

งบบุคลากร รวม 6,366,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
งิน ดื นนาย /ร งนาย จานวน 514,080 บาท

พื่ จาย ปน งิน ดื นนาย งค ารบริ าร วนตาบล ดื น
ละ 20,400 บาท และร งนาย งค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 2 คน ดื นละ 11,220 บาท

งินคาต บแทนประจาตาแ นงนาย /ร งนาย จานวน 42,120 บาท

พื่ จาย ปน งินคาต บแทนประจาตาแ นงนาย งค ารบริ าร
วนตาบล ดื นละ 1,750 บาท และร งนาย งค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 2 คน ดื นละ 880 บาท

งินคาต บแทนพิ ศษนาย /ร งนาย จานวน 42,120 บาท

พื่ จาย ปน งินคาต บแทนพิ ศษนาย งค ารบริ าร วน
ตาบล ดื นละ 1,750 บาท และร งนาย งค ารบริ าร วน
ตาบล พ ลา จานวน 2 คน ดื นละ 880 บาท

งินคาต บแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย งค าร
บริ าร วนตาบล

จานวน 86,400 บาท

พื่ จาย ปน งินคาต บแทน ลขานุ ารนาย งค ารบริ าร วน
ตาบล ดื นละ 7,200 บาท
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งินคาต บแทน มาชิ ภา งค รป คร ง วนท้ งถิ่น จานวน 1,627,200 บาท

พื่ จาย ปน งินคาต บแทนประธาน ภา งค ารบริ าร วน
ตาบล ดื นละ 11,220 บาท ร งประธาน ภา งค ารบริ าร
วนตาบล ดื นละ 9,180 บาท มาชิ ภา งค ารบริ าร วน

ตาบล ดื นละ 7,200 บาท ลขานุ าร ภา งค ารบริ าร วน
ตาบล ดื นละ 7,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 4,054,320 บาท
งิน ดื นพนั งาน จานวน 2,480,640 บาท

พื่ จาย งิน ดื นใ ้แ พนั งาน วนตาบลในตาแ นงตาง ๆ
พร้ ม งิน ลื่ นขั้น งิน ดื นประจาป จานวน 7 ัตรา

งินประจาตาแ นง จานวน 90,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประจาตาแ นงปลัด งค ารบริ าร วนตาบล
และ ัว น้า านั ปลัด ซึ่ง บิ จายได้ตามระ บียบ า นด

คาต บแทนพนั งานจ้าง จานวน 1,436,040 บาท

พื่ จาย ปนคาต บแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้าง
ทั่วไป ในตาแ นงตาง ๆ จานวน 8 ัตรา

งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจ้าง จานวน 47,640 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวแ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 5 ัตรา

งบดาเนินงาน รวม 2,811,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 415,000 บาท
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น

จานวน 250,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประโยชนต บแทน ื่น ปน รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างผู้มี ิทธิตามที่ระ บียบ
า นด คาต บแทนคณะ รรม าร บข้ ท็จจริงความรับผิด

ทางละ มิด คณะ รรม าร บ วนทางวินัยข้าราช าร รื
พนั งาน วนท้ งถิ่น และคณะ รรม าร บคัด ลื คัด ลื
พนั งาน วนตาบลใ ้ดารงตาแ นงในระดับที่ ูงขึ้น คาต บแทน
จ้า น้าที่ใน าร ลื ตั้ง คาต บแทนคณะ รรม ารประจา นวย
ลื ตั้ง ฯลฯ
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คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารข ง
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างในตาแ นงตาง ๆ มื่ ได้รับ
คา ั่งใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช าร

คา ชาบ้าน จานวน 120,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลและผู้มี ิทธิ บิ
จายซึ่ง บิ จายตามที่ระ บียบ า นด

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร จานวน 40,000 บาท

พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งนาย งค ารบริ าร
วนตาบลและพนั งาน วนตาบลและผู้มี ิทธิ บิ จายตาม

ระ บียบ า นด
ค่าใช้สอย รวม 1,465,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พื่ ปนคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน คาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ 
คาถาย าร คา ย็บ นัง ื รื ข้าป นัง ื  คา าจัด ิ่งปฏิ ูล 
คาธรรม นียมตาง ๆ คาป้าย คาจัดทาวาร าร คาประ ันภัยรถยนต 
คา บี้ยประ ัน คาใช้จายใน ารดา นินคดี คาจ้างทา ว็ปไซต คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้ง ครื่ งรับ ัญญาณตาง ๆ และคารังวัดที่ดิน
าธารณประโยชนที่ ยูในความดูแลข ง บต. ฯลฯ

จานวน 145,000 บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร จานวน 100,000 บาท

- คารับร งใน ารต้ นรับบุคคล รื คณะบุคคลที่ไปนิ ทศ
งาน ตรวจงาน รื ยี่ยมชม รื ทัศนศึ ษาดูงานและ จ้า น้าที่ที่

ี่ยวข้ ง ชน คา า าร า ารวางและ ครื่ งดื่ม คาข งขวัญ คา
พิมพ าร คาใช้จายที่ ี่ยว นื่ งใน ารรับร ง รวมทั้งคา
บริ ารและคาใช้จาย ื่นที่จา ปนต้ งจาย ปน งิน 50,000 บาท
- คา ลี้ยงรับร งใน ารประชุม ภาท้ งถิ่น รื คณะ รรม าร
รื คณะ นุ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฎ มาย รื ตาม

ระ บียบ รื นัง ื ั่ง ารข ง ระทรวงม าดไทย รื าร
ประชุมระ วาง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น ับ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น รื งค รป คร ง วนท้ งถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รื

ชน ฯลฯ ปน งิน 50,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

-  คาพวงมาลัย ช ด ไม้ ระ ช้าด ไม้และพวงมาลา
 พื่ จาย ปนคาพวงมาลัย ช ด ไม้ ระ ช้าด ไม้ และพวงมาลา 
ในโ า งานพิธีและวัน าคัญตาง ๆ ชน วันปยม าราช ฯลฯ

จานวน 5,000 บาท

- คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาใช้จายใน ารฝึ บรม 
ัมมนา 

  พื่ ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาใช้จายใน ารฝึ
บรม ัมมนา ชน  คาธรรม นียม  คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ 

คา ชาที่พั  คาลงทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ า รับพนั งาน วนตาบล 
พนั งานจ้าง คณะผู้บริ าร มาชิ ภา บต. รื บุคคลที่ได้รับม บ
มาย แตงตั้งใ ้ ดินทางไปราช าร รื ไป ข้ารับ ารฝึ บรม 
ัมมนาตาง ๆ

จานวน 250,000 บาท

- คาใช้จายใน ารประ บพระราชพิธีในวัน าคัญตาง ๆ ชน วัน
ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ิน
ทร ม าวชิราลง รณ พระวชิร ล้า จ้า ยู ัวและวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรม
ราชินี และ ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี พันป ลวง ฯลฯ

จานวน 30,000 บาท

- คาใช้จายใน าร ลื ตั้งผู้บริ ารท้ งถิ่นและ มาชิ ภาท้ งถิ่น 
พื่ ปนคาใช้จายใน าร ลื ตั้งผู้บริ ารท้ งถิ่นและ มาชิ ภาท้ ง
ถิ่น  ชน คาวั ดุ ุป รณ ลื ตั้ง คาป้ายประชา ัมพันธ  คา ต็นท 
โต๊ะ ้า ี้   ฯลฯ

จานวน 400,000 บาท

- คาใช้จาย พื่ ารชดใช้คา ีย าย รื คา ินไ มทดแทน
พื่ จาย ปนคา ินไ มทดแทนใน รณีที่ นวยงานข งรัฐชดใช้คา ิน
ไ มทดแทนแ ผู้ ีย าย พื่ ารละ มิดข ง จ้า น้าที่ ซึ่งได้ ระทา
ไปใน ารปฏิบัติ น้าที่ราช าร ตาม พรบ.ความรับผิดทางละ มิดข ง
จ้า น้าที่ พ.ศ.2539

จานวน 50,000 บาท

- โครง าร Big cleaning day พื่ ปนคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม 
ชน คาป้ายประชา ัมพันธ คา า ารวางและน้าดื่ม คาวั ดุ ุป รณ 
ฯลฯ

จานวน 20,000 บาท

- โครง ารจัดทาแผนพัฒนาท้ งถิ่น พื่ ปนคาใช้จายใน ารจัดทา
แผนพัฒนาท้ งถิ่นและ พิ่ม ติม ปลี่ยนแปลง ชน า ารวางและ
ครื่ งดื่ม คาป้าย คาวั ดุ ุป รณ ฯลฯ

จานวน 10,000 บาท
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- โครง ารปลู ต้นไม้ ฉลิมพระ ียรติฯ ชน วัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณ 
พระวชิร ล้า จ้า ยู ัว ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดาพัชร ุธาพิมลลั ษณ 
พระบรมราชินี และ ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี พันป ลวง ฯลฯ

จานวน 20,000 บาท

- โครง ารรณรงคและประชา ัมพันธ ารคัดแย ขยะมูลฝ ย พื่
ปนคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ชน คาป้ายประชา ัมพันธ คา
า ารวางและน้าดื่ม คาวั ดุ ุป รณ ฯลฯ

จานวน 20,000 บาท

โครง าร บรมและทัศนศึ ษาดูงาน พื่ พิ่มศั ยภาพใ ้ ับผู้บริ าร 
มาชิ ภา งค ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล พนั งาน

ครู วนตาบล ผู้ดูแล ด็  พนั งานจ้าง พื่ ปนคาใช้จายใน าร บรม
และทัศนศึ ษาดูงาน ชน า ารวางและ ครื่ งดื่ม คา มนาคุณ
วิทยา ร คาจ้าง มารถทัวรปรับ า าศ คาป้ายประชา ัมพันธ คา
ข ง มนาคุณใน ารดูงาน คา ชาที่พั  คา า าร ฯลฯ

จานวน 350,000 บาท

คาบารุงรั ษาและซ มแซม จานวน 65,000 บาท

พื่ จาย ปนคาบารุงรั ษาและซ มแซมทรัพย ิน พื่ ใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ ประ บด้วย
- คาบารุงรั ษา ซ มแซมวั ดุ
- คาบารุงรั ษา ซ มแซมครุภัณฑ

ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 120,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ านั งาน ชน ระดาษ มึ ครื่ งถาย
าร ดิน ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ลวด ย็บ

ระดาษ าว แฟ้ม แบบพิมพ ตรายาง ซ ง ธงชาติ ตะแ รงวาง
าร ครื่ ง ย็บ ระดาษ พระบรมฉายาลั ษณ ุญแจ น้าดื่ม

า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 35,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟว ทปพัน าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า ล ดไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ไมโคโฟน
ขาตั้งไมโคโฟน ฯลฯ

วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว ชน ไม้ วาด น้ายาถู
พื้น น้ายาล้าง ้ งน้า แ ้วน้า แปรง ถังขยะ จานร งแ ้ว ฯลฯ
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วั ดุยานพา นะและขน ง จานวน 40,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน ยางรถยนต น้ามัน
บร น็ ต รู ายไมล พลา ไขควง ประแจ รวยจราจร ล็ ค
ียร ล็ ค คลัตซ แบต ต รี่ ฯลฯ

วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น จานวน 60,000 บาท

พื่ จาย ปนคาน้ามัน ชื้ พลิงและ ล ลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ครื่ ง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับรถยนต วน ลาง
และ ครื่ งตัด ญ้าข ง งค ารบริ าร วนตาบล

วั ดุค มพิว ต ร จานวน 80,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร ชน ุป รณบันทึ ข้ มูล มึ
ค มพิว ต ร มา คียบ รด แผน ร งแ ง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 586,400 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 450,000 บาท

พื่ จาย ปนคาไฟฟ้า า รับที่ทา าร งค ารบริ าร วน
ตาบล ระบบประปา มูบ้านใน ขตตาบล พ ลา ศูนยพัฒนา ด็
ล็ ทั้ง 3 ศูนย คาไฟฟ้า CCTV ฯลฯ

คาบริ ารโทรศัพท จานวน 10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาใช้บริ ารโทรศัพท ลข มายตาง ๆ ข ง งค าร
บริ าร วนตาบล พ ลา

คาบริ ารไปรษณีย จานวน 40,000 บาท

พื่ จาย ปนคาบริ ารไปรษณีย คาธนาณัต คาดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตู้ไปรษณีย คาธรรม นียม ารโ นงินในระบบ
บริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐ แบบ ิ ล็ ทร นิ (GFMIS) ฯลฯ

คาบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม จานวน 86,400 บาท

พื่ จาย ปนคาบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม ชน คาใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้ระบบ ิน ต ร น็ต คา ื่ ารผานดาว ทียม คา ื่
าร ื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 90,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,900 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

- ตู้ ล็  2 บาน ลื่ น ระจ  4 ฟุต จานวน 2 ตู้ จานวน 8,000 บาท
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- ตู้ ล็  แบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้ 
1) มีมื จับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ ุต า รรม (ม .)

จานวน 5,500 บาท

ครุภัณฑค มพิว ต ร

- ครื่ งค มพิว ต รโน้ตบุ๊  า รับงานประมวลผล จานวน 1 
ครื่ ง ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ
และระบบค มพิว ต ร ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563 (รายละ ียด
ตามภาคผนว  ารแนบ 2)

จานวน 22,000 บาท

- ุป รณ ระจาย ัญญาณไร้ าย (Access Point) แบบที่ 1 จานวน 
1 ครื่ ง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11 b,g,n,ac) ได้ ปน ยาง
น้ ย
- ามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- ามารถ ข้าร ั ข้ มูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้ ปน
ยางน้ ย

- มีช ง ชื่ มต ระบบ ครื ขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T รื ดี วา จานวนไมน้ ย วา 1 ช ง
- ามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af รื  IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet)
- ามารถบริ ารจัด าร ุป รณผานทางโปรแ รม Web Browser 
ได้

จานวน 5,400 บาท

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

พื่ จาย ปนคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจาย พื่ ซ ม
แซมบารุงรั ษาโครง ร้างข งครุภัณฑขนาดใ ญ ชน ครื่ ง ล ยาน
พา นะ ฯลฯ)

จานวน 50,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 3,519,590 บาท
งบบุคลากร รวม 2,555,290 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,555,290 บาท
งิน ดื นพนั งาน จานวน 1,507,860 บาท

พื่ จาย งิน ดื นใ ้แ พนั งาน วนตาบลในตาแ นงตาง ๆ
พร้ ม งิน ลื่ นขั้น งิน ดื นประจาป จานวน 5 ัตรา
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งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประจาตาแ นงผู้ านวย าร งคลัง
คาต บแทนพนั งานจ้าง จานวน 957,430 บาท

พื่ จาย ปนคาต บแทนใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจในตาแ นง
ตาง ๆ จานวน 5 ัตรา

งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจ้าง จานวน 48,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 2 ัตรา

งบดาเนินงาน รวม 874,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 308,000 บาท
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น

จานวน 150,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประโยชนต บแทน ื่น ปน รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างผู้มี ิทธิตามที่ระ บียบ
า นด คาต บแทนคณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง คณะ รรม าร

ตรวจรับพั ดุ และคณะ รรม ารพิจารณาผล ารประ วดราคา
ิ ล็ ทร นิ ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารข ง
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างในตาแ นงตาง ๆ มื่ ได้รับ
คา ั่งใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช าร

คา ชาบ้าน จานวน 108,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลและผู้มี ิทธิ บิ
จายตามระ บียบ า นด

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร จานวน 45,000 บาท

พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตาบล
และผู้มี ิทธิ บิ จายตามระ บียบ า นด
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พื่ ปนคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน คาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ 
คาถาย าร คา ย็บ นัง ื และ ข้าป นัง ื  คาธรรม นียมตาง 
ๆ คาติดตั้ง ิน ต ร น็ต คาป้าย คาติดตั้งโทรศัพทและคาติดตั้ง ครื่ ง
รับ ัญญาณตาง ๆ คาจ้าง มาบุคคลใน ารปฏิบัติงาน ฯลฯ

จานวน 150,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

- คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาใช้จายใน ารฝึ บรม 
ัมมนา
พื่ ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาใช้จายใน ารฝึ
บรม ัมมนา ชน คาธรรม นียม คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั  คาลงทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ า รับพนั งาน วนตาบล 
พนั งานจ้าง รื บุคคลที่ได้รับม บ มาย แตงตั้งใ ้ ดินทางไป
ราช าร รื ไป ข้ารับ ารฝึ บรม ัมมนาตาง ๆ

จานวน 150,000 บาท

คาบารุงรั ษาและซ มแซม จานวน 30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาบารุงรั ษาและซ มแซมทรัพย ิน พื่ ใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ ชน
- คาบารุงรั ษา ซ มแซมวั ดุ
- คาบารุงรั ษา ซ มแซมครุภัณฑ

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 50,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ านั งาน ชน ระดาษ มึ ครื่ งถาย
าร ดิน ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ลวด ย็บ

ระดาษ าว แฟ้ม มุดบัญชี แบบพิมพ ตรายาง ซ ง ตะแ รง
วาง าร ครื่ ง ย็บ ระดาษ ฯลฯ

วั ดุค มพิว ต ร จานวน 100,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร ชน ุป รณบันทึ ข้ มูล มึ
ค มพิว ต ร มา คียบ รด แผน ร งแ ง ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 86,400 บาท
คาบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม จานวน 86,400 บาท

พื่ จาย ปนคาบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม ชน คาใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้ระบบ ิน ต ร น็ต คา ื่ ารผานดาว ทียม คา ื่
าร ื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 89,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,900 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

- ้า ี้ทางาน ขา ล็  ตัวนั่งพ็ ็ต ปริง จานวน 1 ตัว จานวน 5,000 บาท

- ตู้ ล็  แบบ 2 บาน จานวน 3 ตู้ 
    1) มีมื จับชนิดบิด 
    2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ ุต า รรม (ม .)

จานวน 16,500 บาท

- ตู้ ล็ บาน ลื่ น ระจ ูง จานวน 1 ตู้ จานวน 5,000 บาท

ครุภัณฑค มพิว ต ร

1. ครื่ งค มพิว ต ร All In One า รับงานประมวลผล จานวน 2 
ครื่ ง ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ
และระบบค มพิว ต ร ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563 (รายละ ียด
ตามภาคผนว  ารแนบ 1)

จานวน 46,000 บาท

2. ครื่ ง าร งไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 3 ครื่ ง 
คุณลั ษณะพื้นฐาน 
- มี าลังไฟฟ้าด้านน ไมน้ ย วา 1 KVA (600 Watts) 
- ามารถ าร งไฟฟ้าได้ไมน้ ย วา 15 นาที

จานวน 17,400 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น

จานวน 50,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชนแ
งค รป คร ง วนท้ งถิ่น ชน คาต บแทน ปพร. มื่ ได้รับคา
ั่งใ ้ปฏิบัติ น้าที่ ฯลฯ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 280,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

(1) โครง ารป้ ง ันและลด ุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลปใ ม 
พื่ ปนคาใช้จายใน ารป้ ง ันและลด ุบัติ ตุทางถนนในชวง
ทศ าลปใ ม ชน คา ชา ต็นทพร้ มโต๊ะ ้า ี้  คาน้าดื่ม น้าแข็ง 
าแฟ คาป้ายประชา ัมพันธ คาใช้จาย ื่นที่จา ปนใน ารดา นิน

โครง ารฯ

จานวน 20,000 บาท

(2) โครง ารป้ ง ันและลด ุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล
ง รานต พื่ ปนคาใช้จายใน ารป้ ง ันและลด ุบัติ ตุทางถนน

ในชวง ทศ าล ง รานต ชน คา ชา ต็นทพร้ มโต๊ะ ้า ี้  คาน้าดื่ม 
น้าแข็ง าแฟ คาป้ายประชา ัมพันธ คาใช้จาย ื่นที่จา ปนใน าร
ดา นินโครง ารฯ

จานวน 20,000 บาท

(3) โครง ารป้ ง ันและบรร ทาความ ดื ดร้ นข งประชาชนที่ ิด
จา าธารณภัยตาง ๆ ชน ารป้ ง ันและแ ้ไขปญ า ุท ภัย น้า
ป่าไ ล ลา  แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย นาว ัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ

จานวน 40,000 บาท

(4) โครง ารฝึ บรมชุดปฏิบัติ ารจิต า าภัยพิบัติประจา งค าร
บริ าร วนตาบล พ ลา พื่ ปนคาใช้จายใน าร บรมชุดปฏิบัติ
ารจิต า าภัยพิบัติ ชน คาวิทยา รบรรยาย คาวิทยา รฝึ ปฏิบัติ 

คา า าร า ารวางและ ครื่ งดื่ม คาวั ดุ ุป รณ คาป้ายประชา
ัมพันธ คาใช้จาย ื่น ๆ ฯลฯ

จานวน 100,000 บาท

(5) โครง ารฝึ บรมทบทวน า า มัครป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น 
( ปพร.) พื่ ปนคาใช้จายใน ารฝึ บรมทบทวน ปพร. ชน คา
วิทยา รภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ คา า าร  า ารวางและ ครื่ งดื่ม 
คาแ ๊  คาน้ามัน บนซิน คา ัดผง คมีแ ้ง  วั ดุ ุป รณ ป้ายประชา
ัมพันธ ฯลฯ

จานวน 100,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,673,000 บาท

งบบุคลากร รวม 4,157,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 4,157,700 บาท
งิน ดื นพนั งาน จานวน 2,837,880 บาท

พื่ จาย งิน ดื นใ ้แ พนั งาน วนตาบลและพนั งานครู วน
ตาบลพร้ ม งิน ลื่ นขั้น งิน ดื นประจาป จานวน 8 ัตรา

งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประจาตาแ นงผู้ านวย าร ง าร
ศึ ษา ศา นาและวัฒนธรรม

งินวิทยฐานะ จานวน 182,700 บาท

พื่ จาย ปน งินวิทยฐานะชานาญ าร/ชานาญ ารพิ ศษตาแ นง
พนั งานครู วนตาบล

คาต บแทนพนั งานจ้าง จานวน 1,022,160 บาท

พื่ จายคาต บแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่ว
ไปในตาแ นงตาง ๆ จานวน 7 ัตรา

งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจ้าง จานวน 72,960 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวแ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 5 ัตรา

งบดาเนินงาน รวม 508,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น

จานวน 40,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประโยชนต บแทน ื่น ปน รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนตาบล พนั งานครู วนตาบล ผู้ดูแล ด็ และพนั งาน
จ้างผู้มี ิทธิตามระ บียบ า นด และคาต บแทน คาใช้จายใน าร
ดา นิน ารที่ ี่ยวข้ ง ับ ารตรวจประ มินผลงานข งพนั งานครู
วนตาบล และบุคลา รทาง ารศึ ษา พื่ ใ ้มี รื ลื่ น

วิทยฐานะที่ ูงขึ้น ฯลฯ
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คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารข ง
พนั งาน วนตาบล พนั งานครู วนตาบล ผู้ดูแล ด็ และพนั งาน
จ้างในตาแ นงตาง ๆ มื่ ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานน วลา
ราช าร

คา ชาบ้าน จานวน 48,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบล พนั งานครู วน
ตาบล และผู้มี ิทธิ บิ จาย

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร จานวน 55,000 บาท

พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วน
ตาบล พนั งานครู วนตาบลและผู้มี ิทธิ บิ จาย

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พื่ ปนคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน คาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ 
คาถาย าร คา ย็บ นัง ื รื ข้าป นัง ื  คา าจัด ิ่งปฏิ ูล 
คาธรรม นียมตาง ๆ คาจัดทาวาร าร คาจ้างทา ว็ปไซต คาติดตั้ง
ิน ต ร น็ต คาป้าย คาติดตั้งโทรศัพทและคาติดตั้ง ครื่ งรับ
ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

จานวน 30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

- คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาใช้จายใน ารฝึ บรม 
ัมมนา พื่ ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาใช้จายใน
ารฝึ บรม ัมมนา ชน คาธรรม นียม คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา

พา นะ คา ชาที่พั  คาลงทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ า รับพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง พนั งานครู วนตาบล ผู้ดูแล ด็  รื บุคคลที่ได้
รับม บ มาย แตงตั้งใ ้ ดินทางไปราช าร รื ไป ข้ารับ ารฝึ
บรม ัมมนาตาง ๆ

จานวน 150,000 บาท

- โครง ารพัฒนาบุคลา รทาง ารศึ ษา พื่ ปนคาใช้จายใน ารจัด
บรม  ศึ ษาดูงานด้าน ารศึ ษา พื่ พิ่มศั ยภาพใ ้ ับครู ครูผู้

ดูแล ด็  ผู้ดูแล ด็  และบุคลา รทาง ารศึ ษา ชน คา า าร ลาง
วัน คา า ารวาง คาวิทยา ร คาวั ดุ ุป รณ คาป้าย ฯลฯ

จานวน 30,000 บาท
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คาบารุงรั ษาและซ มแซม จานวน 30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาบารุงรั ษาและซ มแซมทรัพย ิน พื่ ใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ ประ บด้วย
- คาบารุงรั ษา ซ มแซมวั ดุ
- คาบารุงรั ษา ซ มแซมครุภัณฑ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ านั งาน ชน ระดาษ มึ ครื่ งถาย
าร ปา า ดิน ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ลวด ย็บ

ระดาษ าว แฟ้ม แบบพิมพ ตรายาง ซ ง ตะแ รงวาง
าร ครื่ ง ย็บ ระดาษ ฯลฯ

วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 20,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว า รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ ทั้ง 3 ศูนย ชน น้ายางล้าง ้ งน้า น้ายาถูพื้น ไม้ วาด ไม้ถู
พื้น ถุงขยะ ฯลฯ

วั ดุค มพิว ต ร จานวน 30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร ชน ุป รณบันทึ ข้ มูล มึ
ค มพิว ต ร มา คียบ รด แผน ร งแ ง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาน้าประปา คาน้าบาดาล า รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ ทั้ง 3 ศูนย

คาบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม จานวน 30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาบริ าร ื่ ารและโทรคมนาคม ชน คาใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้ระบบ ิน ต ร น็ต คา ื่ ารผานดาว ทียม คา ื่
าร ื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 7,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,300 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

- ้า ี้ทางาน แบบ ุ้ม บาะ นัง มีล้ ลื่ น 
ามารถปรับระดับ ูงต่าได้ จานวน 1 ตัว

จานวน 2,500 บาท
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- โต๊ะทางาน ( ล็ ) ขนาด 4 ฟุต จานวน 1 ตัว จานวน 4,800 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,522,700 บาท
งบดาเนินงาน รวม 1,602,700 บาท

ค่าใช้สอย รวม 970,300 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

- โครง ารจัดนิทรรศ ารแ ดงผลงานศูนยพัฒนา ด็ ล็  ประจาป
ารศึ ษา 2563 พื่ ปนคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ชน คา ชา วที 

โต๊ะ ้า ี้ ครื่ ง ียง ข งขวัญข งรางวัล า รับ ารแ ดง วั ดุ
ุป รณใน ารจัด ิจ รรมและต แตง ถานที่ คาน้าดื่มและน้าแข็ง 

คาป้าย ฯลฯ

จานวน 20,000 บาท

- โครง ารวัน ด็ แ งชาติ ประจาป พ.ศ.2564 พื่ ปนคาใช้จายใน
ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติ ชน คา ชา วที ต็นท โต๊ะ ้า ี้ 
ครื่ ง ียง คา า าร า ารวางและ ครื่ งดื่ม คาข งขวัญข ง
รางวัล คาวั ดุและ ุป รณใน ารจัด ิจ รรมและต แตง ถานที่ 
ป้ายโครง าร ฯลฯ

จานวน 100,000 บาท

- โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา พื่ จาย ปนคา
ิจ รรมพัฒนาผู้ รียนใ ้ ับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด งค ารบริ าร
วนตาบล พ ลา ัตราคนละ 430 บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ 

ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน พ ลา นื  ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ ตย 
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ ตียว

จานวน 47,300 บาท

- โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา พื่ จาย ปนคา
ครื่ งแบบนั รียนใ ้ ับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด งค ารบริ าร
วนตาบล พ ลา ัตราคนละ 300 บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ 

ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน พ ลา นื  ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ ตย 
และศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ ตียว

จานวน 33,000 บาท

- โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา พื่ จาย ปนคา
จัด าร รียน าร นใ ้ ับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด งค ารบริ าร
วนตาบล พ ลา ัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดัง

นี้ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน พ ลา นื  ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ
ตย ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ ตียว

จานวน 187,000 บาท
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- โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา พื่ จาย ปนคา
นัง ื รียนใ ้ ับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด งค ารบริ าร วนตาบล

พ ลา ัตราคนละ 200 บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้าน พ ลา นื  ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ ตย ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ ตียว

จานวน 22,000 บาท

- โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา พื่ จาย ปนคา
า าร ลางวันใ ้ ับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด งค ารบริ าร วน

ตาบล พ ลา ัตราคนละ 20 บาท จานวน 245 วัน จานวน 3 ศูนย 
ดังนี้ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน พ ลา นื  ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ
ตย ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ ตียว

จานวน 539,000 บาท

- โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา พื่ จาย ปนคา
ุป รณ าร รียนใ ้ ับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด งค ารบริ าร วน

ตาบล พ ลา ัตราคนละ 200 บาท/คน/ป จานวน 3 ศูนย ดังนี้ 
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน พ ลา นื  ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ ตย 
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ ตียว

จานวน 22,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 632,400 บาท
คา า าร ริม (นม) จานวน 632,400 บาท

พื่ จาย ปนคา า าร ริม (นม) โรง รียน ัง ัด านั งานคณะ
รรม ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) คื โรง รียนบ้านพรุ ตยและ

ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด งค ารบริ าร วนตาบล พ
ลา จานวน 260 วัน ทั้ง 3 ศูนย ดังนี้ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน พ
ลา นื ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพรุ ตย และศูนยพัฒนา ด็ ล็

บ้านพรุ ตียว
งบเงินอุดหนุน รวม 920,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 920,000 บาท
งิน ุด นุน วนราช าร

- ุด นุนโรง รียน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้น
ฐาน ( พฐ.) พื่ จาย ปนคา า าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียน
โรง รียนบ้านพรุ ตย จานวน 200 วัน ัตราคนละ 20 บาท

จานวน 920,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 144,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น

จานวน 144,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บแทนใ ้แ า า มัครบริบาลท้ ง
ถิ่น จานวน 2 คน ผู้ซึ่งดูแลผู้ ูง ายุที่มีภาวะพึ่งพิง ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 300,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

- โครง ารป้ ง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า พื่ ปนคาใช้จายใน
ารดา นินโครง าร ชน วัคซีนป้ ง ันโรคพิษ ุนัขบ้า ระบ ฉีด

ยา ข็มฉีดยา  ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ

จานวน 50,000 บาท

- โครง าร ัตวปล ดโรค คนปล ดภัยจา พิษ ุนัขบ้า พื่ ปนคาใช้
จายใน าร ารวจข้ มูลจานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตว ฯลฯ

จานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วั ดุวิทยาศา ตร รื ารแพทย จานวน 60,000 บาท

พื่ จัดซื้ าร คมีพน าจัดยุง ทราย บท วัคซีนป้ ง ันโรค
ติดต ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
งิน ุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน

- ุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 1 - มูที่ 9
า รับ ารดา นินงานตามโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข 

จานวน 9 มูบ้าน ๆ ละ 20,000 บาท

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

งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

- โครง าร ง ริม ิจ รรมคนพิ ารตาบล พ ลา พื่ ปนคาใช้จาย
ใน ารจัด ิจ รรม ชน คา า าร คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม คา
ต บแทนวิทยา ร คาป้าย คา ชาโต๊ะ ้า ี้ คา ชา ครื่ งขยาย ียง 
คาวั ดุ ุป รณ ฯลฯ

จานวน 20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,709,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,663,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,663,680 บาท
งิน ดื นพนั งาน จานวน 954,300 บาท

พื่ จาย งิน ดื นใ ้แ พนั งาน วนตาบลในตาแ นงตาง ๆ
พร้ ม งิน ลื่ นขั้น งิน ดื นประจาป จานวน 3 ัตรา

งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประจาตาแ นงผู้ านวย าร งชาง
คาต บแทนพนั งานจ้าง จานวน 613,200 บาท

พื่ จาย ปนคาต บแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 4 ัตรา
งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจ้าง จานวน 54,180 บาท

พื่ จาย ปน งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราวแ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 4 ัตรา

งบดาเนินงาน รวม 996,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
คาต บแทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น

จานวน 10,000 บาท

พื่ จาย ปน งินประโยชนต บแทน ื่น ปน รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างผู้มี ิทธิตามที่ระ บียบ
า นด ฯลฯ
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คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารข ง
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างในตาแ นงตาง ๆ มื่ ได้รับ
คา ั่งใ ้ปฏิบัติงานน วลาราช าร

คา ชาบ้าน จานวน 96,000 บาท

พื่ จาย ปนคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลและผู้มี ิทธิ บิ
จาย

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร จานวน 5,000 บาท

พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน วนตาบล
และผู้มี ิทธิ บิ จาย

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจาย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พื่ ปนคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน คาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ 
คาถาย าร คา ย็บ นัง ื รื ข้าป นัง ื  คาธรรม นียม คา
ใช้จายใน ารดา นินคดี คาจ้างทา ว็ปไซต คาติดตั้งไฟฟ้า รวมทั้ง าร
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ารบารุงรั ษา รื ซ มแซมระบบไฟฟ้าและ
ุป รณ คาติดตั้ง ม้ แปลง คาติดตั้งประปา ชน คาวางท ประปา 

รวมทั้งคาติดตั้งมาตรวัดน้าและ ุป รณประปา ารปรับปรุงระบบ
ประปา ารบารุงรั ษา รื ซ มแซมระบบประปาและ ุป รณ คา
ติดตั้งโทรศัพทและคาติดตั้ง ครื่ งรับ ัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

จานวน 50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

- คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาใช้จายใน ารฝึ บรม 
ัมมนา พื่ ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาใช้จายใน
ารฝึ บรม ัมมนา ชน คาธรรม นียม คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา

พา นะ คา ชาที่พั  คาลงทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ า รับพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง รื บุคคลที่ได้รับม บ มาย แตงตั้งใ ้ ดินทาง
ไปราช าร รื ไป ข้ารับ ารฝึ บรม ัมมนาตาง ๆ

จานวน 50,000 บาท

คาบารุงรั ษาและซ มแซม จานวน 570,000 บาท

พื่ จาย ปนคาซ มแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่ ใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน คาบารุงรั ษาและซ มแซมวั ดุ ครุภัณฑ ิ่ง

ร้าง
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 50,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ านั งาน ชน ระดาษ มึ ครื่ งถาย
าร ดิน ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ลวด ย็บ

ระดาษ าว แฟ้ม แบบพิมพ ตรายาง ซ ง ตะแ รงวาง
าร ครื่ ง ย็บ ระดาษ ฯลฯ

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 10,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟว ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ทปพัน ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า ล ดไฟฟ้า ขา ล ดฟูล
ร ซนต วิตซไฟฟ้า ฯลฯ

วั ดุ ร้าง จานวน 20,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุ ร้าง ชน ไม้ตาง ๆ
ค้ น คีม ชะแลง จ บ ิ่ว ียม ลื่ ย ตลับ มตร วาน ทปวัด
ระยะ ตะปู ล็ ้น แปรงทา ี ปูน
ขาว ัง ะ ี ระ บื้ ง ทราย ิฐ ปูนซี มนต ี ทิน น ร น้ามันทา
ไม้ ฯลฯ

วั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น จานวน 60,000 บาท

พื่ จาย ปนวั ดุ ชื้ พลิงและ ล ลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ครื่ ง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับรถยนต วน ลาง
และ ครื่ งตัด ญ้าข ง งค ารบริ าร วนตาบล

วั ดุค มพิว ต ร จานวน 70,000 บาท

พื่ จาย ปนคาวั ดุค มพิว ต ร ชน ุป รณบันทึ ข้ มูล มึ
ค มพิว ต ร มา คียบ รด แผน ร งแ ง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

พื่ จาย ปนคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจาย พื่ ซ ม
แซมบารุงรั ษาโครง ร้างข งครุภัณฑขนาดใ ญ ชน ครื่ ง ล ยาน
พา นะ ฯลฯ)

จานวน 50,000 บาท
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,147,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,147,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,147,000 บาท
คา ร้าง ิ่ง าธารณูป าร

- ร้างรั้ว านั งาน มูที่ 3 บ้านพรุ ตยใต้
โดยทา าร ร้างรั้ว าคาร านั งาน พร้ มติดตั้ง
ป้ายประชา ัมพันธโครง าร รายละ ียดตามแบบแปลน
ที่ บต. พ ลา า นด

จานวน 992,000 บาท

คา ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

- โครง าร ร้างถนน ค ล. ายโค ลาง มูที่ 3 บ้านพรุ ตยใต้
ขนาดผิวจราจร ค ล. ว้าง 5.00 มตร นา 0.15 มตร ระยะทาง 
150 มตร ไ ลทาง ินผุ ข้างละ 0.50 มตร รื ผิวจราจร ค ล.ไม
น้ ย วา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร รายละ ียด
ตามที่ บต. พ ลา า นด

จานวน 492,000 บาท

- โครง าร ร้างถนน ค ล. ายบ้านพรุ ตียว- วนปาลม มูที่ 5 
บ้านพรุ ตียว ขนาดผิวจราจร ค ล. ว้าง 5.00 มตร นา 0.15 มตร 
ระยะทาง 150 มตร ไ ลทาง ินผุ ข้างละ 0.50 มตร รื ผิวจราจร 
ค ล.ไมน้ ย วา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง ารราย
ละ ียดตามที่ บต. พ ลา า นด

จานวน 492,000 บาท

- โครง าร ร้างถนน ค ล. ายบ้านลุงทีป- ี ั  มูที่ 8 
บ้านทรายท ง ขนาดผิวจราจร ค ล. ว้าง 5.00 มตร นา 0.15 
มตร ระยะทาง 150 มตร ไ ลทาง ินผุ ข้างละ 0.50 มตร รื ผิว
จราจร ค ล.ไมน้ ย วา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โครง ารรายละ ียดตามที่ บต. พ ลา า นด

จานวน 492,000 บาท

- โครง าร ร้างถนน ค ล. ายพัฒนา 1 มูที่ 2 บ้าน พ ลา นื
ขนาดผิวจราจร ค ล. ว้าง 5.00 มตร นา 0.15 มตร ระยะทาง 
150 มตร ไ ลทาง ินผุ ข้างละ 0.50 มตร รื ผิวจราจร ค ล. ไม
น้ ย วา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร รายละ ียด
ตามที่ บต. พ ลา า นด

จานวน 492,000 บาท

- โครง าร ร้างถนน ค ล. ายรมรื่น มูที่ 4 บ้านพรุ ตย นื
ขนาดผิวจราจร ค ล. ว้าง 4.00 มตร นา 0.15 มตร ระยะทาง 
200 มตร รื ผิวจราจร ค ล.ไมน้ ย วา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร รายละ ียดตามที่ บต. พ ลา า นด

จานวน 498,000 บาท
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- โครง าร ร้างถนน ค ล. ายศรี มื ง- วนป่า มูที่ 9 
บ้านควน บาย ขนาดผิวจราจร ค ล. ว้าง 5.00 มตร นา 0.15 
มตร ระยะทาง 150 มตร ไ ลทาง ินผุ ข้างละ 0.50 มตร รื ผิว
จราจร ค ล.ไมน้ ย วา 750 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร รายละ ียดตามที่ บต. พ ลา า นด

จานวน 492,000 บาท

- โครง าร ร้างระบบประปา มูบ้าน  มูที่ 1 บ้าน พ ลาใต้
โดยทา าร ร้างระบบประปา ถัง ูงขนาด 20 ลบ.ม. ทรง
แชม ปญพร้ มติดตั้งถัง ร ง นิม ล็  ( ร งน้าบาดาล) งาน
ร้างฐาน ค ล. ถัง ูงขนาด 20 ลบ.ม. พร้ มติดตั้ง ถัง ูงและ

งาน ร้างฐาน ค ล.ถัง ร ง พร้ มติดตั้งถัง ร ง นิม ล็  งาน
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร รายละ ียดตามแบบแปลนที่ บ
ต. พ ลา า นด

จานวน 495,000 บาท

- โครง ารขุด จาะบ บาดาล มูที่ 6 บ้านบางใ ญ
โดยทา ารขุด จาะบ บาดาลบริ วณบ้านบางใ ญ ขนาด dai.6" 
ความลึ  100 มตร รื ปริมาณน้าไมน้ ย วา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง
ครื่ ง ูบน้าแบบจมใต้น้าขนาดไมน้ ย วา 2.0 แรงม้าพร้ มตู้ควบ
คุม ล็ ชนิด งชั้น ันน้า ติดตั้งมิ ต รไฟฟ้าขนาด 15 แ มป์ 
จานวน 1 ครื่ ง งานติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร รายละ ียด
ตามแบบแปลนที่ บต. พ ลา า นด

จานวน 326,000 บาท

- โครง ารขุด จาะบ บาดาล มูที่ 7 บ้านทา รื
โดยทา ารขุด จาะบ บาดาลบริ วณบ้านทา รื  ขนาด dai.6" ความ
ลึ  100 มตร รื ปริมาณน้าไมน้ ย วา 5 ลบ.ม./ชม. ติดตั้ง ครื่ ง
ูบน้าแบบจมใต้น้าขนาดไมน้ ย วา 2.0 แรงม้า พร้ มตู้ควบคุม
ล็ ชนิด งชั้น ันน้า ติดตั้งมิ ต รไฟฟ้าขนาด 15 แ มป์ จานวน 

1 ครื่ ง งานติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร รายละ ียดตาม
แบบแปลนที่ บต. พ ลา า นด

จานวน 326,000 บาท

- โครง าร งินชด ชยคางาน ร้างตาม ัญญาแบบปรับราคาได้ใน
งาน รื โครง าร (คา k) พื่ บิ จาย งิน พิ่มคางานตาม ัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

จานวน 50,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 155,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

- โครง ารป้ ง ันและแ ้ไขปญ ายา พติด พื่ ปนคาใช้จายใน
ารจัด ิจ รรม ชน คา า ารวางและ ครื่ งดื่ม า าร ลางวัน คา
ชาโต๊ะ ต็นท ้า ี้ คาวั ดุ ุป รณ คาวิทยา ร คาป้ายประชา
ัมพันธ คา ชา ครื่ งขยาย ียง ฯลฯ

จานวน 20,000 บาท

- โครง าร ร้างร ยยิ้มใ ้แ ผู้ ูง ายุ ประจาป พ.ศ.2564
พื่ ปนคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ชน คา า าร คา า ารวาง
และ ครื่ งดื่ม คาข งรางวัล า รับ ารทา ิจ รรม คา ชา ต็นท 
พร้ มโต๊ะ ้า ี้ คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร คา ครื่ ง ียง คา
วั ดุ ุป รณ ฯลฯ

จานวน 100,000 บาท

- โครง าร บรมและ ง ริม าชีพ ารทาผลิตภัณฑจา ผ้า
พื่ ปนคาใช้จายใน าร บรมและ ง ริม าชีพ ารทาผลิตภัณฑ
จา ผ้า ชน คา า าร ลางวัน า ารวางและ ครื่ งดื่ม ป้าย
โครง าร วั ดุ ุป รณ คาต บแทนวิทยา ร ฯลฯ

จานวน 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
งิน ุด นุน งค รป คร ง วนท้ งถิ่น

- ุด นุน ทศบาลทรายขาว พื่ ปนคาใช้จายตามโครง าร าร
ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลื ประชาชนข ง งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่นระดับ า ภ  า ภ คล งท ม จัง วัด ระบี่

จานวน 15,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 410,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

- โครง ารแขงขัน ี าต้านภัยยา พติด ประจาป พ.ศ.2564
พื่ ปนคาใช้จายใน ารแขงขัน ี า ชน คา ชา ต็นท โต๊ะ ้า ี้ 
ครื่ ง ียง วั ดุ ุป รณ ชุด ี า ครื่ งดื่มและน้าแข็ง คาข งรางวัล
ารแขงขัน รีฑาและ ี าพื้นบ้าน คาถ้วยรางวัล  งินรางวัล ารแขง

ขัน ี า คาต บแทน จ้า น้าที่จัด ารแขงขัน ี า คาต บแทน จ้า
น้าที่ประจา นาม ป้ายโครง าร ฯลฯ

จานวน 250,000 บาท

- โครง าร งนั ี าฟุตบ ลข ง บต. ข้ารวมคัด ลื และแขงขัน
ี า " บจ. ระบี่คัพ" พื่ ปนคาใช้จายใน ารแขงขัน ี าฟุตบ ล 
ชน คาชุด ี า วั ดุ ุป รณ ี าและยา/ วชภัณฑ คา า ารและ
ครื่ งดื่ม คาต บแทน า รับผู้ควบคุม รื ผู้ฝึ น
ฯลฯ

จานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วั ดุ ี า จานวน 60,000 บาท

พื่ ปนคาจัดซื้ วั ดุ ุป รณ
ี า ชน ฟุตบ ล ว ล ลยบ ล ตะ ร้ ตาขายตะ ร้ ตาขาย

ฟุตบ ล ตาขายว ล ลยบ ล ปต ง ฯลฯ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

- โครง ารจัดงานประ พณีล ย ระทง พื่ ปนคาใช้จายใน ารจัด
ิจ รรม ชน คา ชา วที ครื่ งขยาย ียง ป้ายประชา ัมพันธ คา

ต แตง ถานที่ คาถ้วยรางวัล คา าย พาย งินรางวัล คาต บแทน
คณะ รรม าร ฯลฯ

จานวน 100,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วั ดุ าร ษตร จานวน 10,000 บาท

พื่ จาย ปนคายา าจัดศัตรูพืช พันธพืช พันธ
ไม้ จ บ ียม รรไ รตัด ญ้า พร้า ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,690,490 บาท

งบกลาง รวม 8,690,490 บาท
งบกลาง รวม 8,690,490 บาท
งิน มทบ งทุนประ ัน ังคม จานวน 212,570 บาท

พื่ จาย ปน งิน มทบ งทุนประ ัน ังคมข งพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป ใน ัตราร้ ยละ 5 ข ง ัตราคาจ้าง
และ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราว

งิน มทบ งทุน งินทดแทน จานวน 10,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน มทบ งทุน งินทดแทน รณีลู จ้างประ บ
ันตราย รื จ็บป่วย รื ูญ าย ใน ัตราร้ ยละ 0.2 ข งคา

จ้าง
บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุ จานวน 5,673,600 บาท

พื่ จาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุใน ขต งค าร
บริ าร วนตาบล พ ลาที่มี ิทธิและคุณ มบัติครบถ้วนตาม ลั

ณฑระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผู้ ูง ายุข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2552 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

บี้ยยังชีพคนพิ าร จานวน 1,728,000 บาท

พื่ จาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพคนพิ ารและทุพพลภาพใน
ขต งค ารบริ าร วนตาบล พ ลา ที่มี ิทธิและคุณ มบัติครบ
ถ้วนตาม ลั ณฑระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ
ารจาย งิน บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารข ง งค รป คร ง วน

ท้ งถิ่น พ.ศ.2553 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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บี้ยยังชีพผู้ป่วย ด จานวน 60,000 บาท

พื่ จาย ปน บี้ยยังชีพผู้ป่วย ด ที่แพทยได้รับร งและได้ทา าร
วินิจฉัยแล้ว ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ พื่ ารยังชีพข ง งค รป คร ง วนท้ งถิ่น พ.ศ

.2548
าร งจาย จานวน 500,000 บาท

พื่ ใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รื ารบรร ทา
ปญ าความ ดื ดร้ นข งประชาชน ปน วนรวม ชน ารป้ ง ัน
และแ ้ไขปญ า ุท ภัย น้าป่าไ ล ลา แผนดินถลม ภัย
แล้ง ภัย นาว วาตภัย ัคคีภัย ไฟป่าและ ม ควันและโรค
ติดต ฯลฯ

รายจายตามข้ ผู พัน

- คาใช้จายใน ารจัด ารจราจร พื่ ปนคาใช้จายใน ารแ ้ไข
ปญ า ี่ยว ับ ารจราจร ชน ารทา ีตี ้น ัญญาณไฟจราจร 
าม ลี่ยม ยุดตรวจ ป้ายจราจร ระจ โค้งจราจร ระบ งไฟ

จราจร รวยจราจร แผง ั้นจราจร แผงพลา ติ ใ น้า ื้ จราจร 
ยางชะล ความ ร็วรถ าล้มลุ จราจร ฯลฯ

จานวน 40,000 บาท

- งิน มทบ งทุน ลั ประ ัน ุขภาพ งค ารบริ าร วนตาบล พ
ลา ตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ รื่ ง
ลั ณฑ พื่ นับ นุนใ ้ งค รป คร ง วนท้ งถิ่นดา นินงาน

และบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้ งถิ่น รื พื้น
ที่ พ.ศ.2561

จานวน 130,000 บาท

งินชวยพิ ศษ จานวน 115,000 บาท

พื่ จาย ปน งินคาทาศพ า รับพนั งาน วนตาบลและพนั งาน
จ้างถึงแ ความตายในระ วางรับราช าร

งิน มทบ งทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้ งถิ่น ( บท.) จานวน 221,320 บาท

พื่ จาย ปน งิน มทบ งทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้ ง
ถิ่นตาม ฎ มาย า นดใน ัตราร้ ยละ 1 ข งรายได้ประจาปงบ
ประมาณไมรวมรายได้จา พันธบัตร งิน ู้ งินที่มีผู้ ุทิศ งิน ุด
นุน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 115,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการ
จราจร เช่น การทาสีตี
เส้น สัญญาณไฟจราจร 
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ 
ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใส่น้า เสื้อ
จราจร ยางชะลอความ
เร็วรถ เสาล้มลุกจราจร 
ฯลฯ

40,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 115,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการ
จราจร เช่น การทาสีตี
เส้น สัญญาณไฟจราจร 
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ 
ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใส่น้า เสื้อ
จราจร ยางชะลอความ
เร็วรถ เสาล้มลุกจราจร 
ฯลฯ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

- เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพหลา 
ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินงานและ
บริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2561

130,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

212,570

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,673,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

221,320

สารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,728,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

- เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพหลา 
ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินงานและ
บริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2561

130,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

212,570

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,673,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

221,320

สารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,728,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 613,200 1,022,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

54,180 72,960

เงินเดือนพนักงาน 954,300 2,837,880

เงินวิทยฐานะ 182,700

เงินประจาตาแหน่ง 42,000 42,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 55,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 144,000 40,000

ค่าเช่าบ้าน 96,000 48,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,627,200 1,627,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,393,470 4,028,830

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

95,640 222,780

เงินเดือนพนักงาน 3,988,500 7,780,680

เงินวิทยฐานะ 182,700

เงินประจาตาแหน่ง 132,000 216,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 85,000 145,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 400,000 644,000

ค่าเช่าบ้าน 228,000 372,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้
มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปก
หนังสือ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าติดตั้งอินเตอร์
เน็ต ค่าป้าย ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์และค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบุคคลใน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้
มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือและเข้าปก
หนังสือ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าติดตั้งอินเตอร์
เน็ต ค่าป้าย ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์และค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบุคคลใน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้
มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากาจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าจัดทาวารสาร 
ค่าจ้างทาเว็ปไซต์ ค่าติด
ตั้งอินเตอร์เน็ต ค่าป้าย 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์และ
ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

30,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 9/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้
มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากาจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าจัดทาวารสาร 
ค่าจ้างทาเว็ปไซต์ ค่าติด
ตั้งอินเตอร์เน็ต ค่าป้าย 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์และ
ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

30,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 10/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้
มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากาจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าป้าย ค่าจัดทา
วารสาร ค่าประกันภัย
รถยนต์ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดี ค่าจ้างทาเว็ปไซต์ 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่าง ๆ และค่ารังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่อยู่
ในความดูแลของ อบต. 
ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 11/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้
มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากาจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าป้าย ค่าจัดทา
วารสาร ค่าประกันภัย
รถยนต์ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดี ค่าจ้างทาเว็ปไซต์ 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่าง ๆ และค่ารังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่อยู่
ในความดูแลของ อบต. 
ฯลฯ

145,000 145,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 12/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้
มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดี ค่าจ้างทาเว็ปไซต์ 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า รวมทั้ง
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า
การบารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ค่าติดตั้งหม้อ
แปลง ค่าติดตั้งประปา 
เช่น ค่าวางท่อประปา 
รวมทั้งค่าติดตั้งมาตรวัด
น้าและอุปกรณ์ประปา 
การปรับปรุงระบบ
ประปา การบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์ ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์และค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่าง ๆ ฯลฯ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 13/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้
มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดี ค่าจ้างทาเว็ปไซต์ 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า รวมทั้ง
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า
การบารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ค่าติดตั้งหม้อ
แปลง ค่าติดตั้งประปา 
เช่น ค่าวางท่อประปา 
รวมทั้งค่าติดตั้งมาตรวัด
น้าและอุปกรณ์ประปา 
การปรับปรุงระบบ
ประปา การบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์ ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์และค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่าง ๆ ฯลฯ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 14/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
 เพื่อจ่ายเป็นค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา ในโอกาสงานพิธี
และวันสาคัญต่าง ๆ 
เช่น วันปิยมหาราช 
ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 15/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
 เพื่อจ่ายเป็นค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา ในโอกาสงานพิธี
และวันสาคัญต่าง ๆ 
เช่น วันปิยมหาราช 
ฯลฯ

5,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 16/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนา 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
และค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนา เช่น  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล 
พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต.หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย แต่งตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือ
ไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 17/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนา 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
และค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนา เช่น  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล 
พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต.หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย แต่งตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือ
ไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ

250,000 250,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 18/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนา เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม สัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
สาหรับพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง 
พนักงานครูส่วนตาบล ผู้
ดูแลเด็ก หรือบุคคลที่ได้
รับมอบหมาย แต่งตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือ
ไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ

150,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 19/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนา เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม สัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
สาหรับพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง 
พนักงานครูส่วนตาบล ผู้
ดูแลเด็ก หรือบุคคลที่ได้
รับมอบหมาย แต่งตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือ
ไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ

150,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 20/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนา เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม สัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
สาหรับพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
หมาย แต่งตั้งให้เดินทาง
ไปราชการหรือไปเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา
ต่าง ๆ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนา เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม สัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
สาหรับพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
หมาย แต่งตั้งให้เดินทาง
ไปราชการหรือไปเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา
ต่าง ๆ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนา เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล 
พนักงานจ้าง หรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมาย แต่ง
ตั้งให้เดินทางไปราชการ
หรือไปเข้ารับการฝึก
อบรม สัมมนาต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนา เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล 
พนักงานจ้าง หรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมาย แต่ง
ตั้งให้เดินทางไปราชการ
หรือไปเข้ารับการฝึก
อบรม สัมมนาต่าง ๆ

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพระราชพิธีใน
วันสาคัญต่าง ๆ เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
เลือกตั้ง ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าเต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี้   ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพระราชพิธีใน
วันสาคัญต่าง ๆ เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง ฯลฯ

30,000 30,000

- ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
เลือกตั้ง ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าเต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี้   ฯลฯ

400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายเพื่อการชด
ใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหม
ทดแทนในกรณีที่หน่วย
งานของรัฐชดใช้ค่าสิน
ไหมทดแทนแก่ผู้เสีย
หาย เพื่อการละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้กระทา
ไปในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ตาม พรบ
.ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ
.2539

- โครงการ Big 
cleaning day เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารว่างและน้าดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายเพื่อการชด
ใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหม
ทดแทนในกรณีที่หน่วย
งานของรัฐชดใช้ค่าสิน
ไหมทดแทนแก่ผู้เสีย
หาย เพื่อการละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้กระทา
ไปในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ตาม พรบ
.ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ
.2539

50,000 50,000

- โครงการ Big 
cleaning day เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารว่างและน้าดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 
ประจาปี พ.ศ.2564
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬา เช่น ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
เสียง วัสดุอุปกรณ์ ชุด
กีฬา เครื่องดื่มและน้า
แข็ง ค่าของรางวัลการ
แข่งขันกรีฑาและกีฬา
พื้นบ้าน ค่าถ้วยรางวัล  
เงินรางวัลการแข่งขัน
กีฬา ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแข่งขัน
กีฬา ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ประจาสนาม ป้าย
โครงการ ฯลฯ

250,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 29/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 
ประจาปี พ.ศ.2564
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬา เช่น ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
เสียง วัสดุอุปกรณ์ ชุด
กีฬา เครื่องดื่มและน้า
แข็ง ค่าของรางวัลการ
แข่งขันกรีฑาและกีฬา
พื้นบ้าน ค่าถ้วยรางวัล  
เงินรางวัลการแข่งขัน
กีฬา ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแข่งขัน
กีฬา ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ประจาสนาม ป้าย
โครงการ ฯลฯ

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่า
เวที เครื่องขยายเสียง 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัล ค่าสายสพาย 
เงินรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ฯลฯ

100,000

- โครงการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
เช่น อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่า
เวที เครื่องขยายเสียง 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัล ค่าสายสพาย 
เงินรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ฯลฯ

100,000

- โครงการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
เช่น อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจาปีการศึกษา 
2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าเช่าเวที โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องเสียง ของขวัญ
ของรางวัลสาหรับการ
แสดง วัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าน้าดื่ม
และน้าแข็ง ค่าป้าย 
ฯลฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจาปีการศึกษา 
2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าเช่าเวที โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องเสียง ของขวัญ
ของรางวัลสาหรับการ
แสดง วัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าน้าดื่ม
และน้าแข็ง ค่าป้าย 
ฯลฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ เช่น 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี และ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง ฯลฯ

- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน ค่าเช่า
โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
เช่าเครื่องขยายเสียง 
ฯลฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ เช่น 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี และ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง ฯลฯ

20,000 20,000

- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน ค่าเช่า
โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
เช่าเครื่องขยายเสียง 
ฯลฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการ เช่น 
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า กระบอกฉีดยา 
เข็มฉีดยา  ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ

50,000

- โครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรม  ศึกษาดูงาน
ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับครู ครูผู้
ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา 
เช่น ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ฯลฯ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการ เช่น 
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า กระบอกฉีดยา 
เข็มฉีดยา  ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ

50,000

- โครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรม  ศึกษาดูงาน
ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับครู ครูผู้
ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา 
เช่น ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ฯลฯ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะมูลฝอย เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารว่างและน้าดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจาปี พ.ศ
.2564 เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า
เช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่า
อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมและตกแต่ง
สถานที่ ป้ายโครงการ 
ฯลฯ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะมูลฝอย เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารว่างและน้าดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

20,000 20,000

- โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจาปี พ.ศ
.2564 เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า
เช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่า
อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมและตกแต่ง
สถานที่ ป้ายโครงการ 
ฯลฯ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการส่งนักกีฬา
ฟุตบอลของ อบต.เข้า
ร่วมคัดเลือกและแข่งขัน
กีฬา "อบจ.กระบี่คัพ" 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล เช่น 
ค่าชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์
กีฬาและยา/เวชภัณฑ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนสาหรับผู้
ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน
ฯลฯ

100,000

- โครงการส่งเสริม
กิจกรรมคนพิการตาบล
เพหลา เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ 
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการส่งนักกีฬา
ฟุตบอลของ อบต.เข้า
ร่วมคัดเลือกและแข่งขัน
กีฬา "อบจ.กระบี่คัพ" 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล เช่น 
ค่าชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์
กีฬาและยา/เวชภัณฑ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนสาหรับผู้
ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน
ฯลฯ

100,000

- โครงการส่งเสริม
กิจกรรมคนพิการตาบล
เพหลา เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ 
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

20,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 42/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพหลา 
อัตราคนละ 430 
บาท/คน/ปี จานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

47,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพหลา 
อัตราคนละ 430 
บาท/คน/ปี จานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

47,300

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 44/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียนให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพหลา อัตรา
คนละ 300 บาท/คน/ปี 
จานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว

33,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 45/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียนให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพหลา อัตรา
คนละ 300 บาท/คน/ปี 
จานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว

33,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 46/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอนให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพหลา อัตรา
คนละ 1,700 
บาท/คน/ปี จานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

187,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 47/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอนให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพหลา อัตรา
คนละ 1,700 
บาท/คน/ปี จานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

187,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 48/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตาบลเพหลา อัตราคน
ละ 200 บาท/คน/ปี 
จานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

22,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 49/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตาบลเพหลา อัตราคน
ละ 200 บาท/คน/ปี 
จานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

22,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 50/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพหลา อัตรา
คนละ 20 บาท จานวน 
245 วัน จานวน 3 ศูนย์ 
ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

539,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 51/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพหลา อัตรา
คนละ 20 บาท จานวน 
245 วัน จานวน 3 ศูนย์ 
ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

539,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 52/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพหลา อัตรา
คนละ 200 บาท/คน/ปี 
จานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

22,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 53/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพหลา อัตรา
คนละ 200 บาท/คน/ปี 
จานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

22,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 54/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสร้างรอยยิ้ม
ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจาปี 
พ.ศ.2564
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของ
รางวัลสาหรับการทา
กิจกรรม ค่าเช่าเต็นท์ 
พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

100,000

- โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการสารวจ
ข้อมูลจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ

10,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 55/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสร้างรอยยิ้ม
ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจาปี 
พ.ศ.2564
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของ
รางวัลสาหรับการทา
กิจกรรม ค่าเช่าเต็นท์ 
พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

100,000

- โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการสารวจ
ข้อมูลจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ

10,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564  15:19:20 หน้า : 56/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการอบรมและส่ง
เสริมอาชีพการทา
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรมและส่งเสริม
อาชีพการทาผลิตภัณฑ์
จากผ้า เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯ

20,000

(1) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เช่น ค่า
เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ 
 ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง กาแฟ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การดาเนินโครงการฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการอบรมและส่ง
เสริมอาชีพการทา
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรมและส่งเสริม
อาชีพการทาผลิตภัณฑ์
จากผ้า เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯ

20,000

(1) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เช่น ค่า
เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ 
 ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง กาแฟ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การดาเนินโครงการฯ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เช่น ค่าเช่าเต็นท์พร้อม
โต๊ะเก้าอี้  ค่าน้าดื่ม น้า
แข็ง กาแฟ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการฯ

(3) โครงการป้องกัน
และบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่าง ๆ 
เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้า
ป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว 
อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เช่น ค่าเช่าเต็นท์พร้อม
โต๊ะเก้าอี้  ค่าน้าดื่ม น้า
แข็ง กาแฟ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการฯ

20,000 20,000

(3) โครงการป้องกัน
และบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่าง ๆ 
เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้า
ป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว 
อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

(4) โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพหลา 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ 
เช่น ค่าวิทยากรบรรยาย 
ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ ค่า
อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

(4) โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพหลา 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ 
เช่น ค่าวิทยากรบรรยาย 
ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ ค่า
อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ฯลฯ

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

(5) โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. เช่น ค่า
วิทยากรภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ ค่าอาหาร  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าแก๊ส ค่าน้ามันเบนซิน 
ค่าอัดผงเคมีแห้ง  วัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

(5) โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. เช่น ค่า
วิทยากรภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ ค่าอาหาร  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าแก๊ส ค่าน้ามันเบนซิน 
ค่าอัดผงเคมีแห้ง  วัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้กับผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานครูส่วน
ตาบล ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้าง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน 
เช่น อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมารถ
ทัวร์ปรับอากาศ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน 
ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร 
ฯลฯ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 570,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้กับผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานครูส่วน
ตาบล ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้าง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน 
เช่น อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมารถ
ทัวร์ปรับอากาศ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน 
ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร 
ฯลฯ

350,000 350,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 95,000 695,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 280,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000 45,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 632,400

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุสานักงาน 50,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

- เก้าอี้ทางาน ขาเหล็ก 
ตัวนั่งพ็อกเก็ตสปริง 
จานวน 1 ตัว

- เก้าอี้ทางาน แบบหุ้ม
เบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
สามารถปรับระดับสูงต่า
ได้ จานวน 1 ตัว

2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 632,400

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุสานักงาน 170,000 250,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

172,800 202,800

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า 450,000 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

- เก้าอี้ทางาน ขาเหล็ก 
ตัวนั่งพ็อกเก็ตสปริง 
จานวน 1 ตัว

5,000 5,000

- เก้าอี้ทางาน แบบหุ้ม
เบาะหนัง มีล้อเลื่อน 
สามารถปรับระดับสูงต่า
ได้ จานวน 1 ตัว

2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต จานวน 2 
ตู้

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

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จานวน 3 ตู้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น
    3) คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

- ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกสูง จานวน 1 ตู้

- โต๊ะทางาน (เหล็ก) 
ขนาด 4 ฟุต จานวน 1 
ตัว

4,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต จานวน 2 
ตู้

8,000 8,000

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

5,500 5,500

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จานวน 3 ตู้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น
    3) คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

16,500 16,500

- ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกสูง จานวน 1 ตู้

5,000 5,000

- โต๊ะทางาน (เหล็ก) 
ขนาด 4 ฟุต จานวน 1 
ตัว

4,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 
เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 
(รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอกสารแนบ 2)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 
เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 
(รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอกสารแนบ 2)

22,000 22,000
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 
1 จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน (IEEE 
802.11 b,g,n,ac) ได้
เป็นอย่างน้อย
- สามารถทางานที่คลื่น
ความถี่ 2.4 GHz และ 5
 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูล
ตามมาตรฐาน WPA 
และ WPA2 ได้เป็น
อย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 
802.3af หรือ IEEE 
802.3at (Power over 
Ethernet)
- สามารถบริหารจัดการ
อุปกรณ์ผ่านทาง
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 
1 จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน (IEEE 
802.11 b,g,n,ac) ได้
เป็นอย่างน้อย
- สามารถทางานที่คลื่น
ความถี่ 2.4 GHz และ 5
 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูล
ตามมาตรฐาน WPA 
และ WPA2 ได้เป็น
อย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 
802.3af หรือ IEEE 
802.3at (Power over 
Ethernet)
- สามารถบริหารจัดการ
อุปกรณ์ผ่านทาง

5,400 5,400
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โปรแกรม Web 
Browser ได้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 2 
เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 
(รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอกสารแนบ 1)

2. เครื่องสารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA จานวน 3
 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 1 KVA 
(600 Watts) 
- สามารถสารองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
รักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์

50,000
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โปรแกรม Web 
Browser ได้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 2 
เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 
(รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอกสารแนบ 1)

46,000 46,000

2. เครื่องสารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA จานวน 3
 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 1 KVA 
(600 Watts) 
- สามารถสารองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

17,400 17,400

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
รักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์

50,000 100,000
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ขนาดใหญ่ เช่น เครื่อง
กล ยานพาหนะ ฯลฯ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- ก่อสร้างรั้วสานักงาน 
หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
โดยทาการก่อสร้างรั้ว
อาคารสานักงาน พร้อม
ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพหลากาหนด

992,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโคกกลาง หมู่
ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร ไหล่ทางหินผุ 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กาหนด

492,000

- โครงการก่อสร้างถนน 
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ขนาดใหญ่ เช่น เครื่อง
กล ยานพาหนะ ฯลฯ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- ก่อสร้างรั้วสานักงาน 
หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
โดยทาการก่อสร้างรั้ว
อาคารสานักงาน พร้อม
ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพหลากาหนด

992,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโคกกลาง หมู่
ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร ไหล่ทางหินผุ 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กาหนด

492,000

- โครงการก่อสร้างถนน 
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คสล.สายบ้านพรุ
เตียว-สวนปาล์ม หมู่ที่ 5
 
บ้านพรุเตียว ขนาดผิว
จราจร คสล.กว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร 
ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 
0.50 เมตร หรือผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 
750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามที่ อบต
.เพหลากาหนด

492,000

- โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านลุงทีป-สี
กัก หมู่ที่ 8 
บ้านทรายทอง ขนาดผิว
จราจร คสล.กว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร 
ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 
0.50 เมตร หรือผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 
750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามที่ อบต
.เพหลากาหนด

492,000

- โครงการก่อสร้างถนน 
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คสล.สายบ้านพรุ
เตียว-สวนปาล์ม หมู่ที่ 5
 
บ้านพรุเตียว ขนาดผิว
จราจร คสล.กว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร 
ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 
0.50 เมตร หรือผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 
750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามที่ อบต
.เพหลากาหนด

492,000

- โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านลุงทีป-สี
กัก หมู่ที่ 8 
บ้านทรายทอง ขนาดผิว
จราจร คสล.กว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร 
ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 
0.50 เมตร หรือผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 
750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามที่ อบต
.เพหลากาหนด

492,000

- โครงการก่อสร้างถนน 
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คสล.สายพัฒนา 1 หมู่ที่ 
2 บ้านเพหลาเหนือ
ขนาดผิวจราจร คสล
.กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร ไหล่ทางหินผุ 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ผิวจราจร คสล. ไม่น้อย
กว่า 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กาหนด

492,000

- โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายร่มรื่น หมู่ที่ 4 
บ้านพรุเตยเหนือ
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
200 เมตร หรือผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 
750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามที่ อบต
.เพหลากาหนด

498,000

- โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายศรีเมือง-สวน
ป่า หมู่ที่ 9 
บ้านควนสบาย ขนาดผิว
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คสล.สายพัฒนา 1 หมู่ที่ 
2 บ้านเพหลาเหนือ
ขนาดผิวจราจร คสล
.กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร ไหล่ทางหินผุ 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ผิวจราจร คสล. ไม่น้อย
กว่า 750 ตร.ม. ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามที่ อบต.เพหลา
กาหนด

492,000

- โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายร่มรื่น หมู่ที่ 4 
บ้านพรุเตยเหนือ
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
200 เมตร หรือผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 
750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามที่ อบต
.เพหลากาหนด

498,000

- โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายศรีเมือง-สวน
ป่า หมู่ที่ 9 
บ้านควนสบาย ขนาดผิว
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จราจร คสล.กว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร 
ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 
0.50 เมตร หรือผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 
750 ตร.ม. ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามที่ อบต
.เพหลากาหนด

492,000

- โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านเพหลาใต้
โดยทาการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูง
ขนาด 20 ลบ.ม. ทรง
แชมเปญพร้อมติดตั้งถัง
กรองสนิมเหล็ก (กรอง
น้าบาดาล) งานก่อสร้าง
ฐาน คสล.หอถังสูง
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งหอถังสูงและงาน
ก่อสร้างฐาน คสล.ถัง
กรอง พร้อมติดตั้งถัง
กรองสนิมเหล็ก งานติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลากาหนด

495,000
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- โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 6 บ้าน
บางใหญ่
โดยทาการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบริเวณบ้านบาง
ใหญ่ ขนาด dai.6" 
ความลึก 100 เมตร 
หรือปริมาณน้าไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง
เครื่องสูบน้าแบบจมใต้
น้าขนาดไม่น้อยกว่า 2.0
 แรงม้าพร้อมตู้ควบคุม
เหล็กชนิดสองชั้นกันน้า 
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 
15 แอมป จานวน 1 
เครื่อง งานติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลา
กาหนด

326,000

- โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7 บ้านท่า
เรือ
โดยทาการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบริเวณบ้านท่า
เรือ ขนาด dai.6" ความ
ลึก 100 เมตร หรือ
ปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 5
 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่อง
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สูบน้าแบบจมใต้น้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 
แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม
เหล็กชนิดสองชั้นกันน้า 
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 
15 แอมป จานวน 1 
เครื่อง งานติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลา
กาหนด

326,000

- โครงการเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ในงาน
หรือโครงการ (ค่า k) 
เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่า
งานตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- อุดหนุนเทศบาลทราย
ขาว เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการการปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับอาเภอ อาเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่

15,000
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สูบน้าแบบจมใต้น้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 
แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม
เหล็กชนิดสองชั้นกันน้า 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

- อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 
9
สาหรับการดาเนินงาน
ตามโครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข 
จานวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000 บาท

180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านพรุเตย 
จานวน 200 วัน อัตรา
คนละ 20 บาท

920,000

รวม 8,690,490 10,000 510,000 155,000 7,856,680 20,000 444,000 7,195,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

- อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 
9
สาหรับการดาเนินงาน
ตามโครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข 
จานวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000 บาท

180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านพรุเตย 
จานวน 200 วัน อัตรา
คนละ 20 บาท

920,000

รวม 330,000 12,788,130 38,000,000
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