
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา

อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลาอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,460,401.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,036,193.72 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,175,156.60 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 2,111,326.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 30,187,062.25 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 312,113.50 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 45,445.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 7,526.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,428,265.45 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,393,712.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,300,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 20,445,905.76 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,458,921.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,057,730.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,496,419.76 บาท

งบลงทุน จํานวน 406,600.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,026,235.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,000,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,760,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลาอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,460,401.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,036,193.72 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,175,156.60 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 2,111,326.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 30,187,062.25 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 312,113.50 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 45,445.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 7,526.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,428,265.45 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,393,712.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,300,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 20,445,905.76 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,458,921.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,057,730.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,496,419.76 บาท

งบลงทุน จํานวน 406,600.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,026,235.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,000,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,760,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,899,062.00 8,206,070.00 8,421,510.00

งบบุคลากร 10,782,234.00 13,567,820.00 13,600,640.00

งบดําเนินงาน 4,458,844.32 7,097,510.00 6,769,850.00

งบลงทุน 2,267,600.00 4,960,100.00 5,195,500.00

งบเงินอุดหนุน 1,168,500.00 1,168,500.00 1,312,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,576,240.32 35,000,000.00 35,300,000.00

รวม 25,576,240.32 35,000,000.00 35,300,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา

อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา

อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,795,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 120,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,142,590

แผนงานสาธารณสุข 377,500

แผนงานเคหะและชุมชน 7,588,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 335,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 8,421,510

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,300,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,201,860 2,409,720 8,611,580

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,080 0 2,398,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,803,780 2,409,720 6,213,500

งบดําเนินงาน 2,553,800 434,000 2,987,800

    ค่าตอบแทน 189,000 184,000 373,000

    ค่าใช้สอย 1,425,000 130,000 1,555,000

    ค่าวัสดุ 335,000 120,000 455,000

    ค่าสาธารณูปโภค 604,800 0 604,800

งบลงทุน 195,900 0 195,900

    ค่าครุภัณฑ์ 195,900 0 195,900

                                             รวม 8,951,560 2,843,720 11,795,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 120,000 120,000

                                             รวม 120,000 120,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา
อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,365,340 0 3,365,340

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,365,340 0 3,365,340

งบดําเนินงาน 361,000 1,419,050 1,780,050

    ค่าตอบแทน 141,000 0 141,000

    ค่าใช้สอย 160,000 784,780 944,780

    ค่าวัสดุ 50,000 634,270 684,270

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 17,200 0 17,200

    ค่าครุภัณฑ์ 17,200 0 17,200

งบเงินอุดหนุน 0 980,000 980,000

    เงินอุดหนุน 0 980,000 980,000

                                             รวม 3,743,540 2,399,050 6,142,590

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

    ค่าวัสดุ 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 247,500 247,500

    เงินอุดหนุน 247,500 247,500

                                             รวม 377,500 377,500



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,623,720 0 1,623,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,623,720 0 1,623,720

งบดําเนินงาน 982,000 0 982,000

    ค่าตอบแทน 72,000 0 72,000

    ค่าใช้สอย 700,000 0 700,000

    ค่าวัสดุ 210,000 0 210,000

งบลงทุน 957,000 4,025,400 4,982,400

    ค่าครุภัณฑ์ 957,000 0 957,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,025,400 4,025,400

                                             รวม 3,562,720 4,025,400 7,588,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 250,000 250,000

    ค่าใช้สอย 250,000 250,000

งบเงินอุดหนุน 85,000 85,000

    เงินอุดหนุน 85,000 85,000

                                             รวม 335,000 335,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 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

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

                                             รวม 10,000 10,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,421,510 8,421,510

    งบกลาง 8,421,510 8,421,510

                                             รวม 8,421,510 8,421,510



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,795,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 120,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,142,590

แผนงานสาธารณสุข 377,500

แผนงานเคหะและชุมชน 7,588,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 335,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 8,421,510

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,300,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ
หลา และโดยอนุมัติของนายอําเภอคลองท่อม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,300,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
35,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา
อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายประยูร  แก้วรัตน์)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา

อนุมัติ

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

(นายไพศาล  ศรีเทพ)

ตําแหน่ง นายอําเภอคลองท่อม



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา
อําเภอ คลองท่อม  จังหวัดกระบี่

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 169,028.00 191,413.00 236,874.30 200,000.00 20.00 % 240,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 63,675.66 69,487.34 60,372.96 80,000.00 0.00 % 80,000.00

     ภาษีป้าย 13,680.00 10,568.00 15,750.00 14,000.00 10.71 % 15,500.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     อากรรังนกอีแอ่น 129,559.92 352,210.33 148,285.08 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 375,943.58 623,678.67 461,282.34 494,500.00 536,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,668.40 1,513.20 1,726.60 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 60.00 220.00 418.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 70.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 220,202.00 0.00 220,000.00 -9.09 % 200,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,220.00 940.00 830.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 1,940.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 3,350.00 250.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 400.00 14,500.00 7,500.00 14,000.00 0.00 % 14,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 36,146.00 112,866.84 14,625.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,587.00 888.00 1,067.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 2,650.00 2,780.00 200.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 46,801.40 357,260.04 28,556.60 303,000.00 284,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

     ดอกเบี้ย 17,180.51 225,688.33 236,681.98 235,000.00 0.64 % 236,500.00

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 1,400.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 17,180.51 225,688.33 236,681.98 247,000.00 286,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 4,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 180.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 48,000.00 51,000.00 15,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 20.00 500.00 0.00 % 500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 48,000.00 51,000.00 15,200.00 33,500.00 37,500.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้จากทุนอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 502,182.90 1,680,853.65 813,172.04 1,510,000.00 -0.66 % 1,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 6,818,769.34 7,046,730.08 8,088,165.97 7,500,000.00 7.73 % 8,080,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,776,032.31 2,602,125.60 2,779,673.26 2,750,000.00 1.82 % 2,800,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 507,909.97 0.00 500,000.00 -20.00 % 400,000.00

     ภาษีสุรา 1,300,393.88 1,198,648.56 1,300,136.87 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,240,395.59 2,521,948.25 3,133,176.90 2,500,000.00 24.00 % 3,100,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 37,909.85 59,851.32 91,474.62 60,000.00 66.67 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 63,781.44 43,450.67 40,522.01 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 1,688,007.00 1,244,058.00 1,085,552.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 510.00 2,070.00 5,080.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,427,982.31 16,907,646.10 17,336,953.67 17,692,000.00 18,850,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 6,875,208.00 5,993,417.00 13,969,268.00 16,227,000.00 -5.71 % 15,300,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,875,208.00 5,993,417.00 13,969,268.00 16,227,000.00 15,300,000.00

รวมทุกหมวด 22,791,115.80 24,158,690.14 32,047,942.59 35,000,000.00 35,300,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา

อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 536,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 240,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินได้เพิ่มขึ้น
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่
ได้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 15,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่ม
ขึ้น
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บอากรการฆ่า
สัตว์ได้เท่ากับปีที่ผ่านมา
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่าน
มา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 284,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
กับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณาได้เท่ากับปีที่
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตํ่า
กว่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจํานวนผู้ประกอบกิจการ
จะมีอัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิงได้เพิ่มขึ้น
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 14,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
กับปีที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าผู้ประกอบการผิดสัญญา
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีค่าปรับอื่น ๆ เท่ากับ
ปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการขอใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการก่อสร้างอาคารใน
อัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าประชาชนจะขอใบอนุญาต
อื่น ๆ เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 286,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการเช่าที่ดินที่องค์การบริหารส่วนตําบลดูแล
ดอกเบี้ย จํานวน 236,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยจาก
ธนาคารในอัตราสูงกว่าเดิม
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับเงินปันผลหรือเงินรางวัล
ต่าง ๆ เท่าเดิม
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้จาก
ทรัพย์สินอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 4,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าได้รับรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์เท่าเดิม
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 37,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินที่มีผู้อุทิศให้
เท่ากับปีที่ผ่านมา
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ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างเท่า
เดิม 
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินค่ารับรอง
สําเนาและถ่ายเอกสารเท่าเดิม
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะขายทอดตลาด
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเท่าเดิม
รายได้จากทุนอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับรายได้จากทุนอื่น ๆ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,850,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใน
อัตราที่ตํ่ากว่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,080,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรในอัตรา
ที่เพิ่มขึ้น 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,800,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรในอัตรา
ที่เพิ่มขึ้น 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการตํ่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตํ่ากว่า
เดิม
ภาษีสุรา จํานวน 1,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใน
อัตราเท่าเดิม
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใน
อัตราที่เพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใน
เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
เดิม
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียม
และค่าใช้นํ้าบาดาลสูงกว่าเดิม
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใน
อัตราที่ตํ่ากว่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,300,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 15,300,000 บาท

ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรใน
อัตราตํ่ากว่าเดิม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,625,040.00 1,540,800.00 1,540,800.00 1,713,360.00 0 % 1,713,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,309,760.00 2,225,520.00 2,225,520.00 2,398,080.00 2,398,080

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,902,384.00 1,939,707.00 2,042,273.00 2,421,360.00 -5.54 % 2,287,220

เงินประจําตําแหน่ง 84,000.00 88,500.00 90,000.00 90,000.00 0 % 90,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,193,800.00 1,239,000.00 1,272,375.00 1,310,880.00 4.06 % 1,364,040

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 81,420.00 71,700.00 68,385.00 68,160.00 -8.27 % 62,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,261,604.00 3,338,907.00 3,473,033.00 3,890,400.00 3,803,780

รวมงบบุคลากร 5,571,364.00 5,564,427.00 5,698,553.00 6,288,480.00 6,201,860

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา
อําเภอคลองท่อม    จังหวัดกระบี่

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 1/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,880.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000.00 85,000.00 150,000.00 120,000.00 -30 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,903.00 46,761.50 60,239.50 60,000.00 -16.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 98,783.00 131,761.50 210,239.50 240,000.00 189,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 46,195.00 28,268.00 66,130.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 40,871.00 26,525.00 10,420.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการประกอบพระราชพิธี
ในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว(วันพ่อแห่งชาติ) และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) 
ฯลฯ

0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

-  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา
 เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ในโอกาส
งานพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันปิยม
หาราช ฯลฯ

0.00 0.00 1,000.00 5,000.00 0 % 5,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือค่าสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย

0.00 0.00 92,940.00 100,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

- ค่าใช้จ่ายในการประกอบพระราชพิธีใน
วันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) ฯลฯ    
 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

- ค่าใช้จ่ายในการประกอบพระราชพิธีใน
วันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0.00 0.00 110,010.00 150,000.00 -100 % 0

- ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังของผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 6,765.00 7,290.98 % 500,000

- โครงการ Big cleaning day เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ

0.00 0.00 47,724.00 20,000.00 -100 % 0

- โครงการ Big cleaning day เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและนําดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และเพิ่มเติม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเพิ่มเติม เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและนําดื่ม ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู
ร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
   พระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติฯ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

- โครงการป้องกันและฟืนฟูการบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่านําแข็ง 
โต๊ะ เก้าอี และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

- โครงการพัฒนาบุคลากร  เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
  เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าห้อง
  ประชุมพร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ใน
การบรรยาย ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น 
อาหารกลางวัน อาหารว่างและนําดื่ม ค่า
วิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000
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- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
อสม.แม่บ้าน ผู้นําชุมชน และผู้สูงอายุ
ตําบลเพหลา 

0.00 0.00 589,050.00 0.00 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือค่าสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

99,430.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือค่าสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย

0.00 67,530.00 0.00 0.00 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียม
    และค่าลงทะเบียน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

85,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0.00 83,800.00 0.00 0.00 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

720.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ เอกสารต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ 

0.00 570.00 0.00 0.00 0 % 0
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6. โครงการ Big cleaning day เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ

0.00 6,745.00 0.00 0.00 0 % 0

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ทัศนศึกษาดูงาน
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
    สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
    พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง อ
สม. แม่บ้านและ
    ผู้สูงอายุตําบลเพหลา ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

449,380.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร เช่น ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและนําดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าป้าย
โครงการ ค่ารถปรับอากาศ ค่าของที่
ระลึก ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ

0.00 153,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําประชาพิจารณ์หรือ
ประชามติ 33,485.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 42,077.16 56,401.52 64,441.00 85,400.00 -6.32 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 798,058.16 422,839.52 990,715.00 547,165.00 1,425,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,689.50 68,146.00 103,549.00 120,000.00 0 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,110.00 0.00 0.00 20,000.00 75 % 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,106.00 8,835.00 6,885.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22,400.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 90,000.00 65,428.50 71,900.00 100,000.00 -40 % 60,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,825.00 17,790.00 46,120.00 70,000.00 -14.29 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 237,130.50 160,199.50 228,454.00 370,000.00 335,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 310,061.85 270,083.95 267,376.86 360,000.00 11.11 % 400,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 6,000.00 66.67 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,183.85 5,885.52 3,418.66 12,000.00 -16.67 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,270.00 16,347.00 2,645.00 20,000.00 -40 % 12,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 97,728.97 169,488.00 169,488.00 172,800.00 0 % 172,800

รวมค่าสาธารณูปโภค 426,244.67 461,804.47 442,928.52 570,800.00 604,800

รวมงบดําเนินงาน 1,560,216.33 1,176,604.99 1,872,337.02 1,727,965.00 2,553,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ตู้เหล็ก  ขนาด  2 บาน  (มอก.) จํานวน 
1 ตู้  
  1) มีมือจับชนิดบิด
  2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน 
  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0
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1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู  
มีลักษณะดังนี
- ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน
การทําความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 
บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียว
กัน
-  เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ 
สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ
สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 
-  มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์
- การติดตังเครื่องปรับอากาศ 
   (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร 

0.00 37,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2. ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน  มอก. จํานวน 5 
ตู้ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

3. เก้าอีทํางาน แบบวัสดุหุ้มหนังสามารถ
ปรับระดับสูงตํ่าได้ จํานวน 1 ตัว 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 4 ตัว แบบ
วัสดุหุ้มหนังสามารถปรับระดับสูงตํ่าได้ 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน (เหล็ก ระดับ 3-6 
จํานวน 2 ตัว 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง DC ขนาด ไม่ตํ่ากว่า 
250 WATTS จํานวน 1 เครื่อง ลําโพง 
ฮอร์น พร้อมยูนิต ขนาด ไม่ตํ่ากว่า 100 
วัตต์ Horn ขนาดลําโพง 8"x15" 
มาตรฐาน จํานวน 4 ตัว ไมโครโฟนที่มี
ความไวเสียงสูง สามารถพูดในระยะห่าง
จากไมค์ได้โดยที่ได้นําหนักเสียงคุณภาพ
ดีเยี่ยม จํานวน 2 ตัว 
(1)TYPE:Dynamic;Uni-Directional 
(2) FREQ:40Hz-17KHz (3) 
SENSITIVIMTY:-49dB+/-2dB (4) 
CONNECTOR:3Pin 
XLR-1/4"Phone plug (5) 
IMPEDANCE:3500 HM+/-20%@ 
1KHz สายไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว 
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียด
ของภาพที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่อง
สว่างขันตํ่า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,200
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว) จํานวน 2 เครื่อง เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559 (รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอกสารแนบ 1)

0.00 0.00 44,000.00 0.00 0 % 0
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  (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer,Copier,Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ 
LED
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่
น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 
22 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดําและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและ
ขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal 
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น

0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 11/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

  (3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา ( 18 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal 
และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

  (4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน  2  เครื่อง 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
 นาที

0.00 0.00 6,400.00 0.00 0 % 0

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว) จํานวน 3 เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วัน
ที่ 23 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด
ตามภาคผนวก เอกสารแนบ 1)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 66,000

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 12/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED สี จํานวน 2 
เครื่อง คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer,Copier,Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่
น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 
22 หน้าต่อหนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดําและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและ
ขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 
แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal 
และ Custom

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 13/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
จํานวน 3 เครื่อง
 คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 
KVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
 นาที

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,700

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 14/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิว ) 
จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
เครื่อง 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
  หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
  ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วย
ความจํา แบบ L3 Cache Memory 
  ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วย
  ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด 
DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
  ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) 
ชนิด SATA หรือดีกว่า 
  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 
หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface)
  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน
  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี 
Contrast Ratio 
  ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว 
  จํานวน 1 หน่วย  ตังจ่ายจากเงินรายได้

22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 15/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 
เพื่อจัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer,Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20
 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่
น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและ
ขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal 
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 100 แผ่น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

4,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า
จัดซือเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 4 
เครื่อง 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 
VA 
  (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
 นาที 
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

11,560.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 16/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
เช่น เครื่องกล ยานพาหนะ ฯลฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 75,960.00 68,800.00 70,700.00 55,500.00 195,900

รวมงบลงทุน 75,960.00 68,800.00 70,700.00 55,500.00 195,900

รวมงานบริหารทั่วไป 7,207,540.33 6,809,831.99 7,641,590.02 8,071,945.00 8,951,560

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 764,448.00 645,650.00 577,500.00 1,803,100.00 -14.36 % 1,544,100

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 10,500.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 505,980.00 529,800.00 552,840.00 577,160.00 38.91 % 801,720

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -8.75 % 21,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,336,428.00 1,209,950.00 1,154,340.00 2,446,260.00 2,409,720

รวมงบบุคลากร 1,336,428.00 1,209,950.00 1,154,340.00 2,446,260.00 2,409,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,200.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000.00 84,000.00 72,000.00 108,000.00 -22.22 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,308.00 25,098.00 20,900.00 45,000.00 0 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 131,508.00 109,098.00 92,900.00 213,000.00 184,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 16,115.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 17/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือค่าสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 

0.00 26,180.00 43,810.00 70,000.00 -100 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ตังจ่าย
จากเงินรายได้

23,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0.00 30,200.00 21,600.00 100,000.00 -100 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

15,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การเงิน การคลัง การพัสดุ การจัดเก็บ
รายได้

63,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,723.00 856.00 10,261.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 112,823.00 73,351.00 75,671.00 230,000.00 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,145.00 32,941.05 30,329.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,935.00 39,580.00 50,384.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 53,080.00 72,521.05 80,713.00 120,000.00 120,000

รวมงบดําเนินงาน 297,411.00 254,970.05 249,284.00 563,000.00 434,000

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  โต๊ะทํางาน (เหล็ก)  จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0 % 0

(2) เก้าอีทํางาน แบบวัสดุหุ้มหนัง
สามารถปรับระดับสูงตํ่าได้ จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0 % 0

(3) โต๊ะคอมพิวเตอร์ (ไม้)  จํานวน 3 ตัว 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0 % 0

(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง ราคาพร้อมติดตังและอุปกรณ์  
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความ
สะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์ การติดตังเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุป
กรณฺ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว  ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวน ยาว 5 เมตร สายไฟยาว
ไม่เกิน 15 เมตร

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 19/68
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(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง ราคาพร้อมติดตังและอุปกรณ์ ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความ
สะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์ การติดตังเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุป
กรณฺ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว  ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวน ยาว 5 เมตร สายไฟยาว
ไม่เกิน 15 เมตร 

0.00 0.00 26,000.00 0.00 0 % 0

1. ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน มอก. จํานวน 2 
ตู้ 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2. เก้าอีทํางาน  แบบวัสดุหุ้มหนัง
สามารถปรับระดับสูงตํ่าได้ จํานวน 1 ตัว 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โต๊ะทํางาน (เหล็ก)  ระดับ 3 - 6  
จํานวน 1 ตัว 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 3 ตัว แบบ
วัสดุหุ้มหนังสามารถปรับระดับสูงตํ่าได้ 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน (เหล็ก) ระดับ 3-6 
จํานวน 2 ตัว 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน
จัดซือตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน มอก. จํานวน 
2 ตู้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 20/68
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว )  จํานวน  2  เครื่อง  ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559 (รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอกสารแนบ 1)

0.00 0.00 44,000.00 0.00 0 % 0

(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา ( 18 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal 
และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

(3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
 นาที

0.00 0.00 9,600.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 21/68
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(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง   คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา
สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา
สําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับ
กระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Mermory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ 
A3,A4,Letter,Legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น

0.00 0.00 65,000.00 0.00 0 % 0

(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)  จํานวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559 (รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอกสารแนบ 2)

0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0
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1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2558 (รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอกสารแนบ 1)

0.00 29,500.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 23/68
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2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier, Scanner และ FAX 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ 
LED
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 
22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่
น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและ
ขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal 
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น

0.00 18,900.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 24/68
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3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
 นาที

0.00 2,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
จัดซือเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 
เครื่อง
 คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
 นาที ตังจ่ายจากเงินรายได้

5,780.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,180.00 72,600.00 224,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 38,180.00 72,600.00 224,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,672,019.00 1,537,520.05 1,627,624.00 3,009,260.00 2,843,720

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,879,559.33 8,347,352.04 9,269,214.02 11,081,205.00 11,795,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เช่น ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี ค่าเบีย
เลียงเจ้าหน้าที่ ค่านําดื่ม นําแข็ง กาแฟ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการฯ

0.00 0.00 37,580.00 15,000.00 166.67 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 25/68
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(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ
เก้าอี ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าที่ ค่านําดื่ม นํา
แข็ง กาแฟ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ

0.00 0.00 0.00 15,000.00 166.67 % 40,000

(3) โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก 
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย 
และไพป่า ฯลฯ

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

(4) โครงการอบรม อปพร.องค์การ
บริหารส่วนตําบลเพหลา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม อปพร. 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง นําดื่ม 
นําแข็ง วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

14,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น 
  ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี  ค่าเบียเลียง
เจ้าหน้าที่  ค่านําแข็ง นําดื่ม กาแฟ  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการฯ 

0.00 21,880.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,800.00 21,880.00 37,580.00 280,000.00 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 14,800.00 21,880.00 57,580.00 310,000.00 120,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 14,800.00 21,880.00 57,580.00 310,000.00 120,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 14,800.00 21,880.00 57,580.00 310,000.00 120,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 275,160.00 313,120.00 1,700,026.00 2,081,280.00 6.99 % 2,226,840

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 45,500.00 84.62 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 293,326.00 352,920.00 876,745.00 887,160.00 5.46 % 935,640

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 76,050.00 48,000.00 92,245.00 89,820.00 -14.43 % 76,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 686,536.00 756,040.00 2,711,016.00 3,145,760.00 3,365,340

รวมงบบุคลากร 686,536.00 756,040.00 2,711,016.00 3,145,760.00 3,365,340

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,160.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 8,820.00 95,000.00 -15.79 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 2,160.00 0.00 8,820.00 141,000.00 141,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

49,240.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือค่าสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง  

0.00 42,384.00 58,310.00 80,000.00 -100 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

24,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0.00 23,400.00 33,800.00 160,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 73,640.00 65,784.00 92,110.00 300,000.00 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,521.00 18,427.00 8,704.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 5,370.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 18,521.00 23,797.00 8,704.00 50,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 94,321.00 89,581.00 109,634.00 501,000.00 361,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอีทํางาน แบบวัสดุหุ้มหนังสามารถ
ปรับระดับสูงตํ่าได้  จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,800

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4 
เครื่อง ราคาพร้อมติดตังและอุปกรณ์ ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความ
สะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์ การติดตังเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์  1  ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวน  ยาว 5 เมตร สายไฟ
ยาวไม่เกิน 15 เมตร 

0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0

- ตู้เหล็กสูง บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,600

- โต๊ะทํางาน (เหล็ก)  ขนาด 4.5 ฟุต 
จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,800

ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน มอก. จํานวน 1 ตู้ 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
 นาที

0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว ) จํานวน  1  เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559 (รายละเอียดตามภาค
ผนวก เอกสารแนบ 1) 

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา ( 18 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal 
และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 6,000.00 148,500.00 0.00 17,200

รวมงบลงทุน 0.00 6,000.00 148,500.00 0.00 17,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 780,857.00 851,621.00 2,969,150.00 3,646,760.00 3,743,540

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมอบประกาศนีย
บัตร 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าอาหารว่างและนําดื่ม นําแข็ง ค่าเช่า
เวที โต๊ะ เก้าอี เครื่องขยายเสียง ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมอบประกาศนีย
บัตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
เวที โต๊ะ เก้าอี เครื่องขยายเสียง และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ
รางวัล ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี เครื่องขยายเสียง 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร
ว่าง นําดื่ม นําแข็ง ค่าของรางวัล ค่าเช่า
โต๊ะ เก้าอี เครื่องขยายเสียง ค่าป้าย ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา  
อัตราคนละ 430 บาท/คน/ปี จํานวน 3 
ศูนย์  ดังนี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ
หลาเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตยเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,980

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 300 บาท/คน/ปี จํานวน 3 ศูนย์ 
ดังนี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,800

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ 
จํานวน 29  คน ๆ ละ 
1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 49,300 บาท
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ 
จํานวน 65  คน ๆ ละ 
1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 110,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว จํานวน 
35  คน ๆ ละ 
1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 59,500 บาท

0.00 0.00 0.00 219,300.00 -100 % 0

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 1,700 บาท/คน/ปี จํานวน 3 ศูนย์ 
ดังนี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 146,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพหลา อัตราคนละ 
200 บาท/คน/ปี จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,200

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
3 ศูนย์ ดังนี
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ 
จํานวน 245 วัน ๆ ละ 29 คน ๆ ละ 
20 บาท เป็นเงิน 142,100 บาท
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ 
จํานวน 245 วัน ๆ ละ 65 คน ๆ ละ 
20 บาท เป็นเงิน 318,500 บาท
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว 
จํานวน 245 วัน ๆ ละ 35 คน ๆ ละ 20 
บาท เป็นเงิน 171,500 บาท

0.00 0.00 0.00 632,100.00 -100 % 0

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน  จํานวน 
3 ศูนย์ ดังนี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ
หลาเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตยเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 421,400

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 200 บาท/คน/ปี  จํานวน 3 ศูนย์ 
ดังนี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,200
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(1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าของรางวัล ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี เครื่อง
ขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและค่าตกแต่ง
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ

0.00 0.00 111,919.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมอบประกาศนีย
บัตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
เต็นท์ เวที โต๊ะ เก้าอี เครื่องขยายเสียง ค่า
จัดเวทีและตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ

0.00 0.00 16,614.00 0.00 0 % 0

(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
 3 ศูนย์ ดังนี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ 
จํานวน 245 วัน ๆ ละ 34 คน ๆ ละ 20 
บาท  เป็นเงิน 166,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ  
จํานวน 245 วัน ๆ ละ 65 คน ๆ ละ 20 
บาท เป็นเงิน 318,500 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว  
จํานวน 245 วัน ๆ ละ 35 คน ๆ ละ 20  
บาท เป็นเงิน 171,500 บาท

0.00 0.00 656,600.00 0.00 0 % 0
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(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ  
จํานวน  34 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี 
เป็นเงิน 57,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ 
จํานวน 65 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี เป็น
เงิน 110,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว  
จํานวน 35 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี เป็น
เงิน 59,500 บาท

0.00 0.00 227,800.00 0.00 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 2558 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

91,346.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
3 ศูนย์ ดังนี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ 
จํานวน 280 วัน ๆ ละ 31 คน ๆ ละ 20 
บาท เป็นเงิน 173,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ 
จํานวน 280 วัน ๆ ละ 80 คน ๆ ละ 20 
บาท เป็นเงิน 448,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว จํานวน 
280 วัน ๆ ละ 41 คน ๆ ละ 20 บาท เป็น
เงิน 229,600 บาท

0.00 741,760.00 0.00 0.00 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัด
นิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

29,970.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 35/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2559  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าของรางวัล ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี เครื่อง
ขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและตกแต่งสถาน
ที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ

0.00 99,979.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมอบประกาศนีย
บัตร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ เวที 
โต๊ะ เก้าอี เครื่องขยายเสียง ค่าจัดเวทีและ
ตกแต่งสถานที่  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ

0.00 19,442.50 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น
    ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทัง 3 ศูนย์  
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

823,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 944,516.00 861,181.50 1,012,933.00 971,400.00 784,780

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 450,208.12 511,310.96 660,654.30 733,910.00 -13.58 % 634,270

รวมค่าวัสดุ 450,208.12 511,310.96 660,654.30 733,910.00 634,270

รวมงบดําเนินงาน 1,394,724.12 1,372,492.46 1,673,587.30 1,705,310.00 1,419,050

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 36/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงเอนกประสงค์ 
จัดซือลําโพงเอนกประสงค์ จํานวน 1 
เครื่อง มีลักษณะดังนี
- ลําโพง 12 นิว กําลัง 150 W RMS 
พร้อมเครื่องเล่น DVD ในตัว
- ไมค์ลอย VHF แบบเหน็บหูและแบบ
ถือ
- ช่องต่อ USB,SD CARD สําหรับ 
MP3 และช่องไมค์1 , กีต้า 1
- แบตเตอร์รี่แห้งในตัว เล่นต่อเนื่องได้
นาน 6-12 ชั่วโมง
- สามารถต่อพ่วงกับลําโพงข้างนอกและ
รับสัญญาณ FM ได้
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

7,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเพหลาเหนือ หมู่ที่ 2
โดยทําการต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 
5.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพหลากําหนด (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 126 ลําดับที่ 6)

0.00 0.00 0.00 163,700.00 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว หมู่ที่ 5
โดยทําการก่อสร้างรัวสูง 1.20 เมตร 
ความยาว 154.00 เมตร
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพหลากําหนด (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 
2564 หน้า 127 ลําดับที่ 12)

0.00 0.00 0.00 394,800.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 558,500.00 0

รวมงบลงทุน 7,500.00 0.00 0.00 558,500.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 852,000.00 976,000.00 1,016,000.00 1,016,000.00 -100 % 0

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุเตย จํานวน 
200 วัน อัตราคนละ 20 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 980,000

รวมเงินอุดหนุน 852,000.00 976,000.00 1,016,000.00 1,016,000.00 980,000

รวมงบเงินอุดหนุน 852,000.00 976,000.00 1,016,000.00 1,016,000.00 980,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,254,224.12 2,348,492.46 2,689,587.30 3,279,810.00 2,399,050

รวมแผนงานการศึกษา 3,035,081.12 3,200,113.46 5,658,737.30 6,926,570.00 6,142,590
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เช่น 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอก
ฉีดยา ยาคุมกําเนิด  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 69,600.00 70,000.00 100,000.00 -40 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 69,600.00 70,000.00 100,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 69,600.00 70,000.00 150,000.00 130,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 67,500.00 67,500.00 67,500.00 247,500.00 -100 % 0

- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
- หมู่ที่ 9
สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 9 หมู่
บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)
เพื่อเป็นค่าดําเนินงานโครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขของหมู่บ้าน จํานวน 9 
หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 67,500

รวมเงินอุดหนุน 67,500.00 67,500.00 67,500.00 247,500.00 247,500

รวมงบเงินอุดหนุน 67,500.00 67,500.00 67,500.00 247,500.00 247,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 67,500.00 137,100.00 137,500.00 397,500.00 377,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 67,500.00 137,100.00 137,500.00 397,500.00 377,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 529,560.00 601,380.00 545,845.00 968,880.00 -6.08 % 909,960

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 516,660.00 527,450.00 543,565.00 565,920.00 5.53 % 597,240

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 96,785.00 92,050.00 86,915.00 110,520.00 -32.57 % 74,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,185,005.00 1,262,880.00 1,218,325.00 1,687,320.00 1,623,720

รวมงบบุคลากร 1,185,005.00 1,262,880.00 1,218,325.00 1,687,320.00 1,623,720
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,800.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 960.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 64,800.00 55,200.00 66,000.00 72,000.00 -41.67 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 68,560.00 55,200.00 66,000.00 102,000.00 72,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 18,000.00 6,621.50 0.00 70,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน 
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือค่าสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง  

0.00 25,100.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ 
   ค่าเช่า ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือค่า
   สัมมนาของ พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

24,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียมและ
    ค่าลงทะเบียน ตังจ่ายจากเงินรายได้

10,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0.00 29,600.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,256.00 0.00 1,700.00 935,000.00 -35.83 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 78,456.00 61,321.50 1,700.00 1,085,000.00 700,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,987.00 30,100.00 35,852.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,305.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 22,486.50 16,837.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,000.00 27,880.00 30,400.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 77,778.50 74,817.00 66,252.00 180,000.00 210,000

รวมงบดําเนินงาน 224,794.50 191,338.50 133,952.00 1,367,000.00 982,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอีทํางาน จํานวน 4 ตัว 
  แบบวัสดุหุ้มหนังสามารถปรับระดับสูง
ตํ่าได้

0.00 0.00 0.00 7,200.00 -100 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว แบบ
วัสดุหุ้มหนังสามารถปรับระดับสูงตํ่าได้ 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน (เหล็ก) ระดับ 3-6 
จํานวน 1 ตัว 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน  มอก. จํานวน 2 ตู้ 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับ
เบิลแค็บ
(1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 
ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 957,000
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนําแบบจมนํา (Submersible 
PUMP) จํานวน 4 เครื่อง 
1. คุณลักษณะทั่วไป เครื่องสูบนําไฟฟ้า 
ซึ่งสามารถติดตังกับบ่อนําบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว ได้ เป็นของใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อน เสือของตัวปัม 
(PUMP Housing) เพลาของใบพัด 
(PUMP Shaft) ข้อต่อทางนําเข้า 
(intake)และข้อต่อทางนําออก 
(Discharge) ต้องเป็น stainless 
Steel โดยมีความโตสุดของเครื่องสูบวัด
ได้ไม่เกิน 99 มิลลิเมตร
 2. ความต้องการเครื่องสูบนําแบบจมนํา 
(Submersible PUMP) สามารถสูบนํา
ได้ไม่น้อยกว่า 3.00 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง มีแรงส่งสูงรวม (Total 
Dynamictleal) ไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
2.1 เสือของตัวปัม (PUMP Housing) 
เพลาของใบพัด (PUMP Shaft) ข้อต่อ
ทางนําเข้า (intake) และข้อต่อทางนํา
ออก (Discharge) ต้องทําด้วย 
Stainless Steel ข้อต่อระหว่างปัมกับ
มอเตอร์ (PUMP/Motor) จะต้องเป็นข้อ
ต่อร่องฟันเฟืองสวมเข้าด้วยกันและต้อง
ทําด้วย stainless Steel
2.2 ตัวมอเตอร์เป็นแบบจมนํา 
(Submersible Motor) ระบายความ
ร้อนด้วยนํา ใช้กับไฟฟ้าระบบ Single 
Phase 220 Volts 50 cycles ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมสายเคเบิล 
ชนิด Submersible cable ตามมาตร

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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จัดซือเครื่องสูบนําไฟฟ้าแบบจมนํา 
(Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรง
ม้า คุณลักษณะ เครื่องสูบนําด้วยไฟฟ้าซึ่ง
สามารถติดตังกับบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 4 นิวได้ สามารถสูบนําได้ไม่
น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. ที่แรงส่งสูงรวมไม่
น้อยกว่า 80 เมตร พร้อมด้วยสายไฟและ
อุปกรณ์ควบคุมปัม (Controlbox) 
จํานวน 4 ชุด 

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

- ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล 
TOPMEASURE DM12 จํานวน 1 ล้อ
  ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล 
TOPMEASURE DM12 หน้าจอแสดง
ผล LCD ขนาดใหญ่และมีระบบให้แสง
สว่างบนหน้าจอ แสดงผลการวัดระยะทาง
ได้ 9,999.99 เมตร อ่านค่าความ
ละเอียดได้ถึง 1 เซนติเมตร บันทึกค่าการ
วัดได้ 5 ค่า ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 9 V. 1 
ก้อน โครงด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บ
ได้ 2 ท่อน

0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0
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เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ ดังนี
-  มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความ
ไวสูง
-  มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
-  บันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดได้ไม่น้อย
กว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200
 เส้นทาง
-  บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 
10,000 จุด
-  มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่และ
ข้อมูลตําแหน่งสถานที่สําคัญไม่น้อยกว่า 
500,000 ตําแหน่ง
-  มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่า
ความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
-  มีพอร์ตสําหรับเชื่อมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ 
High-Speed

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 
2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ราย
ละเอียดตามภาคผนวก เอกสารแนบ 1)

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณคอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 
2560 (รายละเอียดตามภาคผนวก 
เอกสารแนบ 2)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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3. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด  LED สี จํานวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพืนฐาน
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 192 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 
20 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดําและสี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและ
ขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal 
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0
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4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ( 18 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal 
และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0

5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
 นาที

0.00 0.00 0.00 5,600.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 111,100.00 137,000.00 0.00 92,100.00 957,000

รวมงบลงทุน 111,100.00 137,000.00 0.00 92,100.00 957,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,520,899.50 1,591,218.50 1,352,277.00 3,146,420.00 3,562,720

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือตัวปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 
10,000 VA 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยทําการติดตังมุ่งลวด
ไนล่อน กรอบบานอลูมิเนียม ประตู 
หน้าต่างและช่องแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง 3 ศูนย์ ตามจํานวนที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพหลากําหนด (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 
126 ลําดับที่ 5)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 177,200

- โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบ
ต.เพหลา โดยทําการรือเปลี่ยนหน้าต่าง
เดิมเป็นหน้าต่างบานเลื่อนกรอบบานอลูมิ
เนียมบานกระจกและทาสีผนังอาคาร
สํานักงาน
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 140 ลําดับที่ 30)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 447,600

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

2. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สาร ของ อบต.
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร 
สูง 2.00 เมตร จํานวน  1 ป้าย 

0.00 18,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 152.00 
เมตร ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 760 
ตร.ม. ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
เพหลากําหนด(บรรจุในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 86
ลําดับที่ 99)

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0
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 - โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 
1 บ้านเพหลาใต้ 
เดินท่อ PVC ชัน 8.5 ชนิดปลายบาน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว ระยะทาง 
2,430 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
3 นิว ระยะทาง 1,450 เมตร โดยขุดวาง
ท่อลึก 0.40-0.60 เมตร พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลา กําหนด

0.00 482,000.00 0.00 0.00 0 % 0

 - โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายพัฒนา 
2 หมู่ที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ
โดยทําการขยายเขตทางกว้าง 6.00 
เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,400 เมตร ลงหินผุผิวจราจร
ปริมาตร 350 ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุ
ไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. พร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลา กําหนด

0.00 162,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกษม
สุข-พูนผล หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตยเหนือ
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 152.00 
เมตร ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 760
ตร.ม. ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
เพหลากําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 74
 ลําดับที่ 50)

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
ร้านคุณยาย หมู่ที่ 1 บ้านเพหลาใต้ ขนาด
ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไหล่
ทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร หรือผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามที่ อบต.เพหลากําหนด 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564  เพิ่มเติม ครังที่ 1 หน้า 5 
ลําดับที่ 4)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 485,000
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- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่า
เรือ หมู่ที่ 7  บ้านท่าเรือ
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร 
ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร หรือผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามที่ อบต.เพหลากําหนด 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 86 ลําดับที่ 100)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 485,000

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุง
ทีป - สีกัก หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร 
ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร หรือผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามที่ อบต.เพหลากําหนด  
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม ครังที่ 1 หน้า 16  
ลําดับที่ 44)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 485,000

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตยเหนือ
ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 
20 ลบ.ม สูง 20 เมตร มีถังกรองสนิม
เหล็ก อัตราการกรองไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม
./ชม. วางท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง  3 
นิว ชัน 8.5 ระยะทาง 130 เมตร และ
วางท่อพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว ชัน 
8.5 ระยะทาง 160 เมตร ติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด

0.00 0.00 486,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 51/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง 
โดยทําการก่อสร้างหอถังเก็บนําทรงลูก
บอล ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร สูง 
12 เมตร ถังกรองสนิมเหล็กความจุไม่
น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. ติดตังเครื่องสูบนํา
แบบจมใต้นํา ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรง
ม้า ตู้ควบคุมเหล็กชนิดสองชันกันนํา
ขนาด 1.5 แรงม้า ติดตังมิเตอร์ขนาด 15
 แอมป์ จํานวน 1 เครื่อง เดินท่อพีวีซี ชัน 
8.5 ชนิดปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 นิว ระยะทาง 550 เมตร และท่อ
พีวีซี ชัน 8.5 ชนิดปลายบานขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิว ระยะทาง 100 
เมตร ขุดวางท่อลึก 0.30 - 0.40 เมตร 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพ
หลากําหนด

0.00 474,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย 
โดยทําการก่อสร้างหอถังเก็บนําขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม. ถังกรองสนิมเหล็ก
สามารถกรองได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม
./ชม.พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.เพหลากําหนด (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 
หน้า 103 ลําดับ 171)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

- โครงการก่อสร้างห้องนําสํานักงาน อบต
.เพหลา 
โดยก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด (บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 เพิ่มเติม ครังที่ 1 หน้า 25 ลําดับ 
3)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000
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- โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 3
 บ้านพรุเตยใต้
โดยทําการเดินท่อ PVC ชัน 8.5 ชนิด
ปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิว 
ระยะทาง 800 เมตร ขุดวางท่อลึก 0.40 
- 0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพหลากําหนดพร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 
98 ลําดับที่ 151)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 61,000

- โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5
 บ้านพรุเตียว 
เดินท่อ PVC ชัน 8.5 ชนิดปลายบาน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว ระยะทาง 
120 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 
นิว ระยะทาง 500 เมตร โดยขุดวางท่อ
ลึก 0.40 - 0.60 เมตร ท่อลอดข้ามถนน
เหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
4 นิว ยาว 12.00 เมตร พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลา กําหนด

0.00 111,500.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย SML 
หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
โดยทําการเกรดแต่งคันทางผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00
เมตร ลงหินผุปริมาตร 25 ลบ.ม. ลงหินผุ
ผิวจราจรปริมาตร 200
 ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม. บดอัดผิวจราจรเรียบ
ตลอดสาย พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด (บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 69 ลําดับที่ 32)

0.00 0.00 0.00 118,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 53/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายเกาะปง 
หมู่ที่ 6 บ้านบางใหญ่
โดยทําการเกรดแต่งคันทางผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,000.00 
เมตร ลงหินผุหลุมบ่อ 39 ลบ.ม. ลงหินผุ
ผิวจราจรปริมาตร 1,200 ลบ.ม. 
หรือผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า 15,000 
ตร.ม. บดอัดผิวจราจรเรียบตลอด
สาย ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.เพหลากําหนด (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 
2564 หน้า 84 ลําดับที่ 93)

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายข้างร้าน
คุณยาย หมู่ที่ 1 บ้านเพหลาใต้
โดยทําการเกรดแต่งคันทางผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00
เมตร ลงหินผุถมหลุมบ่อปริมาตร 20 
ลบ.ม. ลงหินผุผิวจราจรปริมาตร
160 ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุไม่น้อย
กว่า 1,600 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพ
หลากําหนด
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561- 2564
 หน้า 64 ลําดับที่ 11)

0.00 0.00 0.00 95,000.00 -100 % 0

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย
โคกกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
โดยทําการเกรดแต่งคันทางผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,850.00
เมตร บดอัดเรียบตลอดสาย ลงหินผุผิว
จราจรปริมาตร 463 ลบ.ม. หรือ
ผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า 9,250 ตร.ม. 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.เพหลากําหนด
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561- 2564 
หน้า 69 ลําดับที่ 30)

0.00 0.00 0.00 330,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 54/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายท่าเรือ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ 
โดยทําการขยายเขตทางกว้าง 6.00 
เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,700.00 เมตร ลงหินผุผิว
จราจรปริมาตร 850 ลบ.ม. หรือผิว
จราจรหินผุไม่น้อยกว่า 8,500 ตร.ม. 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพ
หลา กําหนด

0.00 320,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย
ประภาสอุทิศ หมู่ที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ 
โดยทําการขยายเขตทางกว้าง 5.00 
เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 700.00 เมตร ลงหินผุผิว
จราจรปริมาตร 140 ลบ.ม. หรือผิว
จราจรหินผุไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. 
วางท่อระบายนํา คสล.มอก. 128/2528 
ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60*1.00
 เมตร จํานวน 7 ท่อน พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลา กําหนด

0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายป่า
ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านเพหลาใต้
โดยทําการเกรดแต่งคันทางผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,800.00 
เมตร ลงหินผุปริมาตร 90 ลบ.ม. ลงหินผุ
ผิวจราจรปริมาตร 720 ลบ.ม.หรือผิว
จราจรหินผุไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.เพหลากําหนด(บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 
2564 หน้า 62 ลําดับที่ 4)

0.00 0.00 0.00 433,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 55/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายพรุ
เตียว - สวนปาล์ม หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว  
โดยทําการขยายเขตทางกว้าง 6.00 
เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,200 เมตร ลงหินผุผิวจราจร
ปริมาตร 300 ลบ.ม.หรือผิวจราจรหินผุ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด

0.00 0.00 125,000.00 0.00 0 % 0

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายพัฒนา 
1 หมู่ที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ
โดยทําการเกรดแต่งคันทางผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,800.00 
เมตร ลงหินผุผิวจราจรปริมาตร 700 
ลบ.ม.บดอัดผิวจราจรเรียบตลอดสาย 
หรือผิวจราจรหินผุุไม่น้อยกว่า 14,000 
ตร.ม. พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลากําหนด
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561- 2564 หน้า 66 
ลําดับที่ 19)

0.00 0.00 0.00 471,000.00 -100 % 0

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายพัฒนา 
1 หมู่ที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ
โดยทําการขยายเขตทางกว้าง 6.00 
เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,200 เมตร ลงหินผุผิวจราจร
ปริมาตร 300 ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. วางท่อ คสล
.มอก 128/2528 ชัน 3 ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60*1.00 เมตร 1 จุด 
จํานวน 8 เมตร วางท่อ ศสล.มอก 
128/2528 ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80*1.00 เมตร 1 จุด จํานวน 7 เมตร 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.เพ
หลากําหนด

0.00 181,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 56/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายมิยาซา
วา หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง
โดยทําการเกรดแต่งคันทางผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00
 เมตร ลงหินผุปริมาตร 800 ลบ.ม. หรือ
ผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า 8,000 
ตร.ม. บดอัดผิวจราจรเรียบตลอดสาย 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.เพหลากําหนด 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561- 2564 หน้า 89 
ลําดับที่ 112)

0.00 0.00 0.00 420,000.00 -100 % 0

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายศรีเมือง 
- สวนป่า หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย
โดยทําการเกรดแต่งคันทางผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 
เมตร ลงหินผุผิวจราจรปริมาตร 1,000 
ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุไม่น้อย
กว่า 10,000 ตร.ม. บดอัดผิวจราจรเรียบ
ตลอดสาย ติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลา กําหนด
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561- 2564 หน้า 92 
ลําดับที่ 125)

0.00 0.00 0.00 415,000.00 -100 % 0

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายหลัง
โรงเรียนบ้านพรุเตียว หมู่ที่ 5 
บ้านพรุเตียว 
โดยทําการเกรดแต่งคันทางผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,800.00 
เมตร ลงหินผุผิวจราจรปริมาตร 750 
ลบ.ม.หรือผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า 
14,000 ตร.ม. บดอัดผิวจราจรเรียบ
ตลอดสาย ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.เพหลากําหนด(บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 79 
ลําดับที่ 70)

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 57/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

- โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายห้วย
หรั่ง หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ
โดยทําการขยายเขตทางกว้าง 6.00 
เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,900 เมตร ลงหินผุผิวจราจร
ปริมาตร 475 ลบ.ม.หรือผิวจราจรหินผุ
ไม่น้อยกว่า 9,500 ตร.ม. ติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด

0.00 0.00 435,000.00 0.00 0 % 0

- โครงการปรับปรุงซ่อมถนนซอยพรุ
เตียว-สวนปาล์ม หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว
โดยทําการเกรดแต่งคันทางเดิมพร้อม
แต่งคูระบายนํากว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,600.00 เมตร ลงหินผุผิว
จราจรปริมาตรหนา 0.05 เมตร ระยะ
ทาง 1,500.00 เมตร ลงหินผุผิวจราจร
ปริมาตรหนา 0.10 เมตร ระยะทาง 
1,100.00 เมตร งานซ่อมหลุมบ่อไม่
น้อยกว่า 20 ลบ.ม. พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลากําหนด (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 78 ลําดับที่ 66)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 489,500

- โครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายหลัง
โรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
โดยทําการเกรดแต่งคันทางเดิมพร้อม
แต่งคูระบายนํากว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,700.00 เมตร ลงหินผุผิว
จราจรปริมาตรหนา 0.10 เมตร หรือผิว
จราจรหินผุไม่น้อยกว่า 6,800 ตร.ม
.งานซ่อมหลุมบ่อไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลา
กําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564 หน้า 67 ลําดับที่ 23)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 397,100

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:16 หน้า : 58/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    และทรัพย์สินต่าง ๆ ของ อบต. ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

168,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินต่าง ๆ 
ของ อบต.

0.00 440,500.00 730,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 168,000.00 2,259,600.00 1,776,400.00 4,254,000.00 4,025,400

รวมงบลงทุน 168,000.00 2,259,600.00 1,824,400.00 4,254,000.00 4,025,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 594,993.19 1,347,921.45 0.00 23,235.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 594,993.19 1,347,921.45 0.00 23,235.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 594,993.19 1,347,921.45 0.00 23,235.00 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 762,993.19 3,607,521.45 1,824,400.00 4,277,235.00 4,025,400

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,283,892.69 5,198,739.95 3,176,677.00 7,423,655.00 7,588,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผุ้สูง
อายุ ประจําปี 2558 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

150,753.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 150,753.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 150,753.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 150,753.00 0.00 0.00 0.00 0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สุงอายุ 
ประจําปี 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม เช่น อาหารว่างและนําดื่ม นํา
แข็ง ค่าของรางวัลสําหรับการแสดงและ
กิจกรรม ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

- โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม เช่น อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าของรางวัลสําหรับการแสดง ค่าเช่าโต๊ะ 
เก้าอี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่อง
ขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

- โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูง
อายุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแล
สุขภาพผู้พิการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

- โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ด้อย
โอกาส 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมคนพิการ
ตําบลเพหลา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี ค่า
เช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

3. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล
สําหรับการแสดง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี 
เครื่องครัว พร้อมตกแต่ง ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ

0.00 156,910.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 156,910.00 0.00 210,000.00 250,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 156,910.00 0.00 210,000.00 250,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -100 % 0

- อุดหนุนเทศบาลทรายขาว เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการการปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000.00 10,000.00 70,000.00 70,000.00 -100 % 0

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลอง
ท่อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
คลองท่อมเมืองสะอาด ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลอง
ท่อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

- อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กระบี่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 25,000.00 181,910.00 85,000.00 295,000.00 335,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 175,753.00 181,910.00 85,000.00 295,000.00 335,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านภัยยาเสพ
ติดภายในตําบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี 
และเครื่องขยายเสียง ค่าจัดเตรียมสนาม
การแข่งขันกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬา ค่านําดื่ม 
นําแข็ง เงินรางวัล ของรางวัล เงินค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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- โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ประเพณี
สงกรานต์เพหลาคัพ ต้านภัยยาเสพ
ติด"เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี และเครื่อง
ขยายเสียง  ค่าจัดเตรียมสนามการแข่ง
ขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านําดื่ม นําแข็ง เงิน
รางวัล  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
กีฬา ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

- โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา
   เพื่อเป็นค่าใช้ตามโครงการ เช่น  
อาหารกลางวัน อาหารว่าง นําดื่ม นําแข็ง 

ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

- โครงการส่งนักกีฬาฟุตบอลของ อบต
.เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่
คัพ ต้านภัยยาเสพติด ระดับอําเภอและ
ระดับจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าเบียเลียงผู้ฝึกสอน ค่า
เบียเลียงนักกีฬา ค่ายาเวชภัณฑ์ ค่าชุด
กีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดกิจกรรมการแข่ง
ขันกีฬา 5 ธันวามหาราช 
    ประจําปี 2558 ตังจ่ายจากเงินรายได้

457,625.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1. โครงการส่งนักกีฬาฟุตบอลของ อบต
.เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ระดับ
อําเภอและระดับจังหวัด  เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบียเลียงผู้
ฝึกสอน เบียเลียงนักกีฬา ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ

0.00 86,457.00 84,510.00 100,000.00 -100 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวแทนนักกีฬา
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
    เพหลาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบ
จ. คัพ ต้านภัยยาเสพติด 
    ระดับอําเภอและระดับจังหวัด ตังจ่าย
จากเงินรายได้

97,160.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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2. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
"ประเพณีสงกรานต์เพหลาคัพ ต้านภัยยา
เสพติด"
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี และเครื่องขยาย
เสียง ค่าจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการจัดการ
แข่งขันกีฬา ค่านําดื่ม นําแข็ง เงินรางวัล 
เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ

0.00 0.00 145,500.00 150,000.00 -100 % 0

2. โครงการจัดกิจกรรมและแข่งขันกีฬา 
5 ธันวามหาราช ต้านภัยยาเสพติด  เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่า
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าจัดเตรียมสนามการแข่งขันและ
สถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา
และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและนําดื่ม 
นําแข็ง  ถ้วยรางวัลของรางวัล เงินรางวัล
การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกีฬา ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ประจําสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ

0.00 211,892.00 0.00 0.00 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอล เพื่อต่อต้านยาเสพติด ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

98,676.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
"ประเพณีสงกรานต์เพหลาคัพ ต้านภัยยา
เสพติด" 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี และเครื่องขยาย
เสียง ค่าจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการจัดการ
แข่งขันกีฬา ค่านําดื่ม นําแข็ง เงินรางวัล 
เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ

0.00 92,380.00 0.00 0.00 0 % 0
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รวมค่าใช้สอย 653,461.00 390,729.00 230,010.00 250,000.00 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 59,914.00 56,980.00 59,240.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 59,914.00 56,980.00 59,240.00 60,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 713,375.00 447,709.00 289,250.00 310,000.00 410,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 10,489.59 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 10,489.59 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 10,489.59 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 713,375.00 458,198.59 289,250.00 310,000.00 410,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าเช่าเวที เครื่องขยายเสียง ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าสายสพาย เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดงานวัน
ลอยกระทง ตังจ่ายจากเงินรายได้ 86,740.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น ค่าเช่าเวที เครื่องขยายเสียง ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าถ้วย
รางวัล ค่าสายสพาย เงินรางวัล ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ

0.00 95,920.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

2. ค่าใช้จ่ายในการประกอบพระราชพิธี
ในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันปิยม
หาราช และวันสําคัญทางศาสนา เช่น วัน
ชักพระ วันเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา 
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

4,570.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 91,310.00 95,920.00 0.00 0.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 91,310.00 95,920.00 0.00 0.00 100,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 91,310.00 95,920.00 0.00 0.00 100,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 804,685.00 554,118.59 289,250.00 310,000.00 510,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 1,350.00 1,640.00 3,220.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,350.00 1,640.00 3,220.00 20,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 1,350.00 1,640.00 3,220.00 50,000.00 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 1,350.00 1,640.00 3,220.00 50,000.00 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 1,350.00 1,640.00 3,220.00 50,000.00 10,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 127,962.00 137,328.00 166,712.00 182,540.00 7.77 % 196,730

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 4,903,200.00 5,341,800.00 5.15 % 5,616,800

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,288,000.00 1,824,000.00 -5.26 % 1,728,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 25,000.00 25,000.00 34,500.00 54,000.00 11.11 % 60,000

สํารองจ่าย 333,104.00 21,720.00 217,000.00 400,000.00 0 % 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 86,023.00 112,284.00 113,250.00 116,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดเงิน
สมทบตามสัดส่วนจํานวนประชากรใน
เขตตําบลเพหลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 151,300.00 157,120.00 176,400.00 187,730.00 6.53 % 199,980

รวมงบกลาง 723,389.00 453,452.00 6,899,062.00 8,206,070.00 8,421,510

รวมงบกลาง 723,389.00 453,452.00 6,899,062.00 8,206,070.00 8,421,510

รวมงบกลาง 723,389.00 453,452.00 6,899,062.00 8,206,070.00 8,421,510

รวมแผนงานงบกลาง 723,389.00 453,452.00 6,899,062.00 8,206,070.00 8,421,510

รวมทุกแผนงาน 15,986,010.14 18,096,306.04 25,576,240.32 35,000,000.00 35,300,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา
อําเภอ คลองท่อม   จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,951,560 บาท

งบบุคลากร รวม 6,201,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ซึ่งเบิกจ่ายตามอัตราที่ระเบียบกําหนด

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเบิกจ่ายตามอัตราที่ระเบียบ
กําหนด

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเบิกจ่ายตามอัตราที่ระเบียบกําหนด

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่ง
เบิกจ่ายตามอัตราที่ระเบียบกําหนด

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,713,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต
.สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา อบต.ซึ่งเบิกจ่ายตามอัตราที่ระเบียบ
กําหนด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,803,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,287,220 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมเงิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี จํานวน 7 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและหัวหน้า
สํานักปลัด ซึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,364,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปในตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 7 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,553,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 189,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบ
สวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูง
ขึ้น ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างในตําแหน่งต่าง ๆ เมื่อได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกจ่าย

ค่าใช้สอย รวม 1,425,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าป้าย ค่าจัดทําวารสาร ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดี ค่าจ้างทําเว็ปไซต์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณต่าง ๆ และค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความดูแล
ของ อบต. ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลที่เกี่ยว
กับการรับรองและพิธีการต่าง ๆ โดยจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนดไว้ เช่น ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ค่ารับรองในการต้อนรับการประชุมคณะบุคคล คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดขึ้น และคณะบุคคลที่
ไปนิเทศงาน ตรวจงาน  เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
-  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
 เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ใน
โอกาสงานพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการประกอบพระราชพิธีในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

จํานวน 200,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท
- โครงการ Big cleaning day เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและนํ้าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

จํานวน 40,000 บาท
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- โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเพิ่มเติม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเพิ่มเติม เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและนํ้าดื่ม ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

- โครงการป้องกันและฟื้นฟูการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่านํ้าแข็ง โต๊ะ เก้าอี้ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ

จํานวน 20,000 บาท

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น อาหารกลางวัน อาหารว่างและนํ้าดื่ม ค่า
วิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

จํานวน 350,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ประกอบด้วย
    - ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ
    - ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กุญแจ นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด นํ้ายาล้างห้อง
นํ้า แปรง แก้วนํ้า จานรอง กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง นํ้ายาถูพื้น ถัง
ขยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ไขควง ประแจ กรวยจราจร ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัตซ์ แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ
สําหรับรถยนต์ส่วนกลางและเครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก
คอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด แผ่นกรองแสง ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 604,800 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ระบบ
ประปาหมู่บ้านในเขตตําบลเพหลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ค่า
ไฟฟ้า CCTV ฯลฯ

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาลขององค์การบริหารส่วนตําบล
เพหลา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เลขหมายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเพหลา

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 172,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 195,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 195,900 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นตํ่า

จํานวน 28,200 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
(รายละเอียดตามภาคผนวก เอกสารแนบ 1)

จํานวน 66,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:43 หน้า : 4/15



- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จํานวน 2 
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อหนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

จํานวน 34,000 บาท

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 3 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จํานวน 17,700 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกล ยานพาหนะ ฯลฯ)

จํานวน 50,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,843,720 บาท
งบบุคลากร รวม 2,409,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,409,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,544,100 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมเงิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี จํานวน 5 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 801,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจในตําแหน่งต่าง ๆ
 จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 434,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 184,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ผู้ควบ
คุมงาน ฯลฯ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างในตําแหน่งต่าง ๆ เมื่อได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกจ่าย

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าติดตั้ง
อินเตอร์เน็ต จ้างทําเว็ปไซต์ ค่าป้าย ค่าติดตั้งโทรศัพท์และค่าติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

จํานวน 80,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติก ประกอบด้วย
    - ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ
    - ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
    

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
หมึกคอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด แผ่นกรองแสง ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่านํ้าดื่ม นํ้าแข็ง 
กาแฟ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ

จํานวน 40,000 บาท

(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่านํ้าดื่ม 
นํ้าแข็ง กาแฟ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการฯ

จํานวน 40,000 บาท
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(3) โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก 
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไพป่า ฯลฯ

จํานวน 40,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,743,540 บาท

งบบุคลากร รวม 3,365,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,365,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,226,840 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานครูส่วนตําบล
พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี จํานวน 7 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการตําแหน่งครู
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 935,640 บาท

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจในตําแหน่งต่าง ๆ
 จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 76,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 6 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 361,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานครูส่วนตําบล ผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างในตําแหน่ง
ต่าง ๆ เมื่อได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
ครูส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าจัดทําวารสาร ค่าจ้างทําเว็ปไซต์ ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต  ค่า
ป้าย ค่าติดตั้งโทรศัพท์และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ประกอบด้วย
   - ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ
   - ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
   - ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม
แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกคอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด แผ่นกรองแสง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 ศูนย์

งบลงทุน รวม 17,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน แบบวัสดุหุ้มหนังสามารถปรับระดับสูงตํ่าได้  จํานวน 1 ตัว จํานวน 1,800 บาท
- ตู้เหล็กสูง บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ จํานวน 9,600 บาท
- โต๊ะทํางาน (เหล็ก)  ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,800 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,399,050 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,419,050 บาท

ค่าใช้สอย รวม 784,780 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมอบ
ประกาศนียบัตร 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่างและนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ค่า
เช่าเวที โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารว่าง นํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ค่าของรางวัล ค่า
เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ค่าป้าย ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลเพหลา  อัตราคนละ 430 บาท/คน/ปี จํานวน 3 ศูนย์  ดังนี้  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

จํานวน 36,980 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง
แบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา 
อัตราคนละ 300 บาท/คน/ปี จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ
หลาเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

จํานวน 25,800 บาท
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- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเพ
หลา อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

จํานวน 146,200 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 200 บาท/คน/ปี จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

จํานวน 17,200 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา 
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน  จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตียว

จํานวน 421,400 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา 
อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี  จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ
หลาเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตยเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตียว

จํานวน 17,200 บาท

ค่าวัสดุ รวม 634,270 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 634,270 บาท

ค่าอาหารเสริม(นม)
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) คือโรงเรียนบ้านพรุเตยและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา จํานวน 260 วันจํานวน 3
 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตยเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว

งบเงินอุดหนุน รวม 980,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 980,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุเตย 
จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท

จํานวน 980,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 377,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

จํานวน 60,000 บาท

- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีพ่นกําจัดยุง ทรายอเบท วัคซีนป้องกันโรค
ติดต่อ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 247,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 247,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9
สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 9 
หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท

จํานวน 180,000 บาท

- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
เพื่อเป็นค่าดําเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขของหมู่บ้าน จํานวน 9 
หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท

จํานวน 67,500 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,562,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,623,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,623,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 909,960 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมเงิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 597,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 74,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 982,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกําหนด  ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างในตําแหน่งต่าง ๆ เมื่อได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกจ่าย
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ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดี ค่าจ้างทําเว็ปไซต์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า รวมทั้งการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติด
ตั้งหม้อแปลง ค่าติดตั้งประปา เช่น ค่าวางท่อประปา รวมทั้งค่าติดตั้งมาตร
วัดนํ้าและอุปกรณ์ประปา การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์และค่าติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณต่าง ๆฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ประกอบด้วย
 - ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ
 - ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
 - ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
เย็บกระดาษ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ตลับเมตร สว่าน เทปวัด
ระยะ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว สังกะสี กระเบื้อง ทราย อิฐ ปูน
ซีเมนต์ สี ทินเนอร์ นํ้ามันทาไม้ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ
สําหรับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก
คอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด แผ่นกรองแสง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 957,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 957,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

จํานวน 957,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,025,400 บาท
งบลงทุน รวม 4,025,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,025,400 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยทําการติดตั้งมุ่ง
ลวดไนล่อน กรอบบานอลูมิเนียม ประตู หน้าต่างและช่องแสงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 ศูนย์ ตามจํานวนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลากําหนด (บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 126 ลําดับที่ 5)

จํานวน 177,200 บาท

- โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.เพหลา โดยทําการรื้อเปลี่ยน
หน้าต่างเดิมเป็นหน้าต่างบานเลื่อนกรอบบานอลูมิเนียมบานกระจกและทาสี
ผนังอาคารสํานักงาน
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140 ลําดับที่ 30)

จํานวน 447,600 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างร้านคุณยาย หมู่ที่ 1 บ้านเพหลาใต้ 
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 
เมตร ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 750 
ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1 หน้า 5 ลําดับที่ 4)

จํานวน 485,000 บาท

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7  บ้านท่าเรือ
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 
เมตร ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 750
 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 86 ลําดับที่ 
100)

จํานวน 485,000 บาท

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงทีป - สีกัก หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 
เมตร ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 750
 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.เพหลา
กําหนด  (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1 หน้า 16  ลําดับที่ 44)

จํานวน 485,000 บาท

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย 
โดยทําการก่อสร้างหอถังเก็บนํ้าขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ถังกรองสนิมเหล็ก
สามารถกรองได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 103 ลําดับ 171)

จํานวน 499,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:18:43 หน้า : 12/15



- โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสํานักงาน อบต.เพหลา 
โดยก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 
25 ลําดับ 3)

จํานวน 499,000 บาท

- โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
โดยทําการเดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 
นิ้ว ระยะทาง 800 เมตร ขุดวางท่อลึก 0.40 - 0.60 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 98 ลําดับที่ 151)

จํานวน 61,000 บาท

- โครงการปรับปรุงซ่อมถนนซอยพรุเตียว-สวนปาล์ม หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว
โดยทําการเกรดแต่งคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายนํ้ากว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,600.00 เมตร ลงหินผุผิวจราจรปริมาตรหนา 0.05 เมตร ระยะ
ทาง 1,500.00 เมตร ลงหินผุผิวจราจรปริมาตรหนา 0.10 เมตร ระยะทาง 
1,100.00 เมตร งานซ่อมหลุมบ่อไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 78 ลําดับที่ 66)

จํานวน 489,500 บาท

- โครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายหลังโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้
โดยทําการเกรดแต่งคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายนํ้ากว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,700.00 เมตร ลงหินผุผิวจราจรปริมาตรหนา 0.10 เมตร หรือ
ผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า 6,800 ตร.ม.งานซ่อมหลุมบ่อไม่น้อยกว่า 120 
ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพ
หลากําหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 67 
ลําดับที่ 23)

จํานวน 397,100 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 335,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สุงอายุ ประจําปี 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม เช่น อาหารว่างและนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ค่าของรางวัลสําหรับการ
แสดงและกิจกรรม ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ฯลฯ

จํานวน 200,000 บาท

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ 
เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมคนพิการตําบลเพหลา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- อุดหนุนเทศบาลทรายขาว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ 
อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

จํานวน 15,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลองท่อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
คลองท่อมเมืองสะอาด ประจําปี 2562

จํานวน 30,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลองท่อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

- อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

จํานวน 10,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านภัยยาเสพติดภายในตําบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องขยายเสียง ค่าจัด
เตรียมสนามการแข่งขันกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการจัดการแข่งขัน
กีฬา ค่านํ้าดื่ม นํ้าแข็ง เงินรางวัล ของรางวัล เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

- โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ประเพณีสงกรานต์เพหลาคัพ ต้านภัยยาเสพ
ติด"เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และ
เครื่องขยายเสียง  ค่าจัดเตรียมสนามการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านํ้าดื่ม 
นํ้าแข็ง เงินรางวัล  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ฯลฯ

จํานวน 120,000 บาท

- โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา
   เพื่อเป็นค่าใช้ตามโครงการ เช่น  อาหารกลางวัน อาหารว่าง นํ้าดื่ม นํ้าแข็ง 

ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

- โครงการส่งนักกีฬาฟุตบอลของ อบต.เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ
.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ระดับอําเภอและระดับจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่ายา
เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

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

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ ตาข่าย
ฟุตบอล ตาข่ายวอลเลย์บอล ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น ค่าเช่าเวที เครื่องขยายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
ถ้วยรางวัล ค่าสายสพาย เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายากําจัดศัตรูพืช พันธ์พืช ปุ๋ย จอบ เสียม กรรไกรตัด
หญ้า พร้า ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,421,510 บาท

งบกลาง รวม 8,421,510 บาท
งบกลาง รวม 8,421,510 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 196,730 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างและเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,616,800 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลาไว้แล้ว 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,728,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการที่จดทะเบียบตามกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ที่ยากจนหรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันและโรคติดต่อ ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดเงินสมทบตามสัดส่วนจํานวนประชากร
ในเขตตําบลเพหลา

จํานวน 120,000 บาท

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําศพสําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างถึงแก่
ความตายในระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 199,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายกําหนดในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปีงบประมาณไม่รวม
รายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ เงินอุดหนุน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ
หลา ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ต้องจัดเงินสมทบตาม
สัดส่วนจํานวน
ประชากรในเขตตําบล
เพหลา

120,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 196,730

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,616,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

199,980

สํารองจ่าย 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,728,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 597,240 935,640

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ
หลา ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ต้องจัดเงินสมทบตาม
สัดส่วนจํานวน
ประชากรในเขตตําบล
เพหลา

120,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 196,730

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,616,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

199,980

สํารองจ่าย 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,728,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,713,360 1,713,360

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,165,760 3,698,640
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 74,520 76,860

เงินเดือนพนักงาน 909,960 2,226,840

เงินวิทยฐานะ 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 80,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 50,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
 เพื่อจ่ายเป็นค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา ในโอกาส
งานพิธีและวันสําคัญ
ต่าง ๆ เช่น วันปิยมหา
ราช ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,420 235,800

เงินเดือนพนักงาน 3,831,320 6,968,120

เงินวิทยฐานะ 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 216,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 95,000 180,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 140,000

ค่าเช่าบ้าน 168,000 246,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 100,000 180,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
 เพื่อจ่ายเป็นค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา ในโอกาส
งานพิธีและวันสําคัญ
ต่าง ๆ เช่น วันปิยมหา
ราช ฯลฯ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพระราชพิธีใน
วันสําคัญต่าง ๆ เช่น 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา  
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่า
ลงทะเบียน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

50,000

- ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา เช่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ

100,000

- ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

- โครงการ Big 
cleaning day เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารว่างและนํ้าดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพระราชพิธีใน
วันสําคัญต่าง ๆ เช่น 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
ฯลฯ

30,000 30,000

- ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา  
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่า
ลงทะเบียน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

50,000

- ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา เช่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ

280,000 380,000

- ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

500,000 500,000

- โครงการ Big 
cleaning day เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารว่างและนํ้าดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านภัยยาเสพติด
ภายในตําบล เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และ
เครื่องขยายเสียง ค่าจัด
เตรียมสนามการแข่ง
ขันกีฬา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับ
การจัดการแข่งขันกีฬา 
ค่านํ้าดื่ม นํ้าแข็ง เงิน
รางวัล ของรางวัล เงิน
ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกีฬา 
ฯลฯ

100,000

- โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล "ประเพณี
สงกรานต์เพหลาคัพ 
ต้านภัยยาเสพติด"เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และ
เครื่องขยายเสียง  ค่า
จัดเตรียมสนามการ
แข่งขัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่านํ้าดื่ม นํ้า
แข็ง เงินรางวัล  ค่า
ตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกีฬา 
ฯลฯ

120,000

- โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สุงอายุ ประจําปี 
2562 เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น อาหารว่างและนํ้า
ดื่ม นํ้าแข็ง ค่าของ
รางวัลสําหรับการ
แสดงและกิจกรรม ค่า
เช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านภัยยาเสพติด
ภายในตําบล เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และ
เครื่องขยายเสียง ค่าจัด
เตรียมสนามการแข่ง
ขันกีฬา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับ
การจัดการแข่งขันกีฬา 
ค่านํ้าดื่ม นํ้าแข็ง เงิน
รางวัล ของรางวัล เงิน
ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกีฬา 
ฯลฯ

100,000

- โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล "ประเพณี
สงกรานต์เพหลาคัพ 
ต้านภัยยาเสพติด"เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และ
เครื่องขยายเสียง  ค่า
จัดเตรียมสนามการ
แข่งขัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่านํ้าดื่ม นํ้า
แข็ง เงินรางวัล  ค่า
ตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกีฬา 
ฯลฯ

120,000

- โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สุงอายุ ประจําปี 
2562 เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น อาหารว่างและนํ้า
ดื่ม นํ้าแข็ง ค่าของ
รางวัลสําหรับการ
แสดงและกิจกรรม ค่า
เช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าเช่าเวที เครื่องขยาย
เสียง ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าสายสพาย เงินรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ฯลฯ

100,000

- โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
เพิ่มเติม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและเพิ่มเติม 
เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และนํ้าดื่ม ฯลฯ
- โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และมอบประกาศนีย
บัตร 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าอาหารว่างและนํ้า
ดื่ม นํ้าแข็ง ค่าเช่าเวที 
โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยาย
เสียง ฯลฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าเช่าเวที เครื่องขยาย
เสียง ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าสายสพาย เงินรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ฯลฯ

100,000

- โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
เพิ่มเติม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและเพิ่มเติม 
เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และนํ้าดื่ม ฯลฯ

20,000 20,000

- โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และมอบประกาศนีย
บัตร 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าอาหารว่างและนํ้า
ดื่ม นํ้าแข็ง ค่าเช่าเวที 
โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยาย
เสียง ฯลฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติฯ เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
ฯลฯ

- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อาหารกลาง
วัน ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ 
เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ

30,000

- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการ 
เช่น วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า กระบอก
ฉีดยา เข็มฉีดยา ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติฯ เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
ฯลฯ

20,000 20,000

- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อาหารกลาง
วัน ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ 
เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ

30,000

- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการ 
เช่น วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า กระบอก
ฉีดยา เข็มฉีดยา ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันและ
ฟื้นฟูการบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่านํ้าแข็ง 
โต๊ะ เก้าอี้ และค่าใช้
จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ

- โครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬา
   เพื่อเป็นค่าใช้ตาม
โครงการ เช่น  อาหาร
กลางวัน อาหารว่าง นํ้า
ดื่ม นํ้าแข็ง 
ค่าวิทยากร วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

30,000

- โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2562 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่า
อาหารว่าง นํ้าดื่ม นํ้า
แข็ง ค่าของรางวัล ค่า
เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
ขยายเสียง ค่าป้าย ฯลฯ

100,000

- โครงการส่งนักกีฬา
ฟุตบอลของ อบต.เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ 
ต้านภัยยาเสพติด 
ระดับอําเภอและระดับ
จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึก
สอน ค่าเบี้ยเลี้ยงนัก
กีฬา ค่ายาเวชภัณฑ์ ค่า
ชุดกีฬา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันและ
ฟื้นฟูการบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่านํ้าแข็ง 
โต๊ะ เก้าอี้ และค่าใช้
จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ

20,000 20,000

- โครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬา
   เพื่อเป็นค่าใช้ตาม
โครงการ เช่น  อาหาร
กลางวัน อาหารว่าง นํ้า
ดื่ม นํ้าแข็ง 
ค่าวิทยากร วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

30,000

- โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2562 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่า
อาหารว่าง นํ้าดื่ม นํ้า
แข็ง ค่าของรางวัล ค่า
เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
ขยายเสียง ค่าป้าย ฯลฯ

100,000

- โครงการส่งนักกีฬา
ฟุตบอลของ อบต.เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ 
ต้านภัยยาเสพติด 
ระดับอําเภอและระดับ
จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึก
สอน ค่าเบี้ยเลี้ยงนัก
กีฬา ค่ายาเวชภัณฑ์ ค่า
ชุดกีฬา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการส่งเสริม
กิจกรรมคนพิการ
ตําบลเพหลา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

20,000

- โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น อาหารกลางวัน 
อาหารว่างและนํ้าดื่ม 
ค่าวิทยากร และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเพหลา  อัตราคน
ละ 430 บาท/คน/ปี 
จํานวน 3 ศูนย์  ดังนี้  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตยเหนือ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตียว

36,980
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการส่งเสริม
กิจกรรมคนพิการ
ตําบลเพหลา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

20,000

- โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม 
เช่น อาหารกลางวัน 
อาหารว่างและนํ้าดื่ม 
ค่าวิทยากร และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

30,000 30,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเพหลา  อัตราคน
ละ 430 บาท/คน/ปี 
จํานวน 3 ศูนย์  ดังนี้  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตยเหนือ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตียว

36,980

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:19:21 หน้า : 16/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องแบบนัก
เรียนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ
หลา อัตราคนละ 300 
บาท/คน/ปี จํานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตยเหนือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

25,800

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดการเรียนการ
สอนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ
หลา อัตราคนละ 
1,700 บาท/คน/ปี 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตยเหนือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตียว

146,200

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าหนังสือเรียนให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 200 บาท/คน/ปี 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตยเหนือ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตียว

17,200

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:19:21 หน้า : 17/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องแบบนัก
เรียนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ
หลา อัตราคนละ 300 
บาท/คน/ปี จํานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตยเหนือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

25,800

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดการเรียนการ
สอนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ
หลา อัตราคนละ 
1,700 บาท/คน/ปี 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตยเหนือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตียว

146,200

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าหนังสือเรียนให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพหลา อัตรา
คนละ 200 บาท/คน/ปี 
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตยเหนือ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตียว

17,200

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:19:21 หน้า : 18/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ
หลา อัตราคนละ 20 
บาท จํานวน 245 วัน  
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตยเหนือ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตียว

421,400

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ
หลา อัตราคนละ 200 
บาท/คน/ปี  จํานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตยเหนือ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

17,200

- โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ฯลฯ

10,000

- โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้กับผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:19:21 หน้า : 19/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ
หลา อัตราคนละ 20 
บาท จํานวน 245 วัน  
จํานวน 3 ศูนย์ ดังนี้  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเพหลาเหนือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
เตยเหนือ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุเตียว

421,400

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ
หลา อัตราคนละ 200 
บาท/คน/ปี  จํานวน 3 
ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเพหลา
เหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุเตยเหนือ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุเตียว

17,200

- โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ฯลฯ

10,000

- โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้กับผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง

350,000 350,000

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:19:21 หน้า : 20/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

(1) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น 
ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ
เก้าอี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้า
หน้าที่ ค่านํ้าดื่ม นํ้า
แข็ง กาแฟ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ

40,000

(2) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เช่น ค่าเช่าเต็นท์พร้อม
โต๊ะเก้าอี้ ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ ค่านํ้าดื่ม นํ้า
แข็ง กาแฟ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ

40,000

(3) โครงการป้องกัน
และบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย
ต่าง ๆ เช่น การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นํ้าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย 
และไพป่า ฯลฯ

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 600,000 30,000

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

(1) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น 
ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ
เก้าอี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้า
หน้าที่ ค่านํ้าดื่ม นํ้า
แข็ง กาแฟ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ

40,000

(2) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เช่น ค่าเช่าเต็นท์พร้อม
โต๊ะเก้าอี้ ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ ค่านํ้าดื่ม นํ้า
แข็ง กาแฟ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ

40,000

(3) โครงการป้องกัน
และบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย
ต่าง ๆ เช่น การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นํ้าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย 
และไพป่า ฯลฯ

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 740,000

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 634,270

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน แบบ
วัสดุหุ้มหนังสามารถ
ปรับระดับสูงตํ่าได้  
จํานวน 1 ตัว

1,800

- ตู้เหล็กสูง บานเลื่อน
กระจก จํานวน 2 ตู้ 9,600

- โต๊ะทํางาน (เหล็ก)  
ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 
1 ตัว

5,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000 120,000

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 634,270

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุสํานักงาน 170,000 250,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 172,800 172,800

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 10,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เก้าอี้ทํางาน แบบ
วัสดุหุ้มหนังสามารถ
ปรับระดับสูงตํ่าได้  
จํานวน 1 ตัว

1,800

- ตู้เหล็กสูง บานเลื่อน
กระจก จํานวน 2 ตู้ 9,600

- โต๊ะทํางาน (เหล็ก)  
ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 
1 ตัว

5,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 3 เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561 
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561 (รายละเอียด
ตามภาคผนวก เอกสาร
แนบ 1)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 3 เครื่อง 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561 
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561 (รายละเอียด
ตามภาคผนวก เอกสาร
แนบ 1)

66,000 66,000
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
สี จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความ
สามารถเป็น 
Printer,Copier,Sca
nner และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อย
กว่า 22 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
- มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 
22 หน้าต่อหนาที 
(ppm)
- มีหน่วยความจํา 
(Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 
(ขาวดําและสี) ได้
- มีความละเอียดใน
การสแกนสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนา
เอกสารได้ทั้งสีและขาว
ดํา 
- สามารถทําสําเนาได้
สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 
สําเนา 
- สามารถย่อและขยาย
ได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
สี จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความ
สามารถเป็น 
Printer,Copier,Sca
nner และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อย
กว่า 22 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
- มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 
22 หน้าต่อหนาที 
(ppm)
- มีหน่วยความจํา 
(Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 
(ขาวดําและสี) ได้
- มีความละเอียดใน
การสแกนสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนา
เอกสารได้ทั้งสีและขาว
ดํา 
- สามารถทําสําเนาได้
สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 
สําเนา 
- สามารถย่อและขยาย
ได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 

34,000 34,000

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:19:21 หน้า : 28/42



- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ 
A4,Letter,Legal 
และ Custom

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA จํานวน 
3 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้าน
นอกไม่น้อยกว่า 1 
KVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 
นาที

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุง
รักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่อง
กล ยานพาหนะ ฯลฯ)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสําเร็จ
รูป
(2) ห้องโดยสารเป็น
แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 
ประตู
(3) เป็นราคารวม

957,000
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ 
A4,Letter,Legal 
และ Custom

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA จํานวน 
3 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้าน
นอกไม่น้อยกว่า 1 
KVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 
นาที

17,700 17,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุง
รักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่อง
กล ยานพาหนะ ฯลฯ)

50,000 50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสําเร็จ
รูป
(2) ห้องโดยสารเป็น
แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 
ประตู
(3) เป็นราคารวม

957,000
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เครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษี
สรรพสามิต

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

- เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 
ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะ
1) เป็นเครื่องฉายภาพ
เลนส์เดียว สามารถต่อ
กับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์
และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel 
หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็น
ระดับความละเอียด
ของภาพที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเป็น
ขนาดค่าความส่อง
สว่างขั้นตํ่า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายข้างร้าน
คุณยาย หมู่ที่ 1 บ้าน
เพหลาใต้ ขนาดผิว
จราจร คสล. กว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 150 
เมตร ไหล่ทางหินผุ 
ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 750 ตร.ม. 
ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามที่ อบต.เพ
หลากําหนด (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 
5 ลําดับที่ 4)

485,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านท่า
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เครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษี
สรรพสามิต

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

- เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 
ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะ
1) เป็นเครื่องฉายภาพ
เลนส์เดียว สามารถต่อ
กับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์
และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel 
หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็น
ระดับความละเอียด
ของภาพที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเป็น
ขนาดค่าความส่อง
สว่างขั้นตํ่า

28,200 28,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายข้างร้าน
คุณยาย หมู่ที่ 1 บ้าน
เพหลาใต้ ขนาดผิว
จราจร คสล. กว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 150 
เมตร ไหล่ทางหินผุ 
ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 750 ตร.ม. 
ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามที่ อบต.เพ
หลากําหนด (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 
5 ลําดับที่ 4)

485,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านท่า
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เรือ หมู่ที่ 7  บ้านท่า
เรือ
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร ไหล่ทางหิน
ผุ ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 750 ตร.ม. 
ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามที่ อบต.เพ
หลากําหนด (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564  
หน้า 86 ลําดับที่ 100)

485,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านลุง
ทีป - สีกัก หมู่ที่ 8 บ้าน
ทรายทอง
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร ไหล่ทางหิน
ผุ ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 750 ตร.ม. 
ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามที่ อบต.เพ
หลากําหนด  (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า 16  
ลําดับที่ 44)

485,000

- โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย 

โดยทําการก่อสร้างหอ
ถังเก็บนํ้าขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. ถังกรอง
สนิมเหล็กสามารถ
กรองได้ไม่น้อยกว่า 7 
ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการรายละเอียด

499,000
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เรือ หมู่ที่ 7  บ้านท่า
เรือ
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร ไหล่ทางหิน
ผุ ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 750 ตร.ม. 
ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามที่ อบต.เพ
หลากําหนด (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564  
หน้า 86 ลําดับที่ 100)

485,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านลุง
ทีป - สีกัก หมู่ที่ 8 บ้าน
ทรายทอง
ขนาดผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร ไหล่ทางหิน
ผุ ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 750 ตร.ม. 
ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามที่ อบต.เพ
หลากําหนด  (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 หน้า 16  
ลําดับที่ 44)

485,000

- โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย 

โดยทําการก่อสร้างหอ
ถังเก็บนํ้าขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. ถังกรอง
สนิมเหล็กสามารถ
กรองได้ไม่น้อยกว่า 7 
ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการรายละเอียด

499,000
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ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลากําหนด (บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 103 ลําดับ 
171)

- โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้าสํานักงาน อบต.เพ
หลา 
โดยก่อสร้างอาคาร
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 6.00 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการราย
ละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพหลากําหนด 
(บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1 หน้า 25 ลําดับ 3)

499,000

- โครงการขยายเขต
ระบบประปา หมู่ที่ 3 
บ้านพรุเตยใต้
โดยทําการเดินท่อ 
PVC ชั้น 8.5 ชนิด
ปลายบานขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว 
ระยะทาง 800 เมตร 
ขุดวางท่อลึก 0.40 - 
0.60 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพหลากําหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ 
(บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
-2564 หน้า 98 ลําดับ
ที่ 151)

61,000

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมถนนซอยพรุ
เตียว-สวนปาล์ม หมู่ที่ 
5 บ้านพรุเตียว
โดยทําการเกรดแต่ง
คันทางเดิมพร้อมแต่งคู
ระบายนํ้ากว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ระยะทาง 
2,600.00 เมตร ลง
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ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลากําหนด (บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 103 ลําดับ 
171)

- โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้าสํานักงาน อบต.เพ
หลา 
โดยก่อสร้างอาคาร
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 6.00 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการราย
ละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพหลากําหนด 
(บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1 หน้า 25 ลําดับ 3)

499,000

- โครงการขยายเขต
ระบบประปา หมู่ที่ 3 
บ้านพรุเตยใต้
โดยทําการเดินท่อ 
PVC ชั้น 8.5 ชนิด
ปลายบานขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว 
ระยะทาง 800 เมตร 
ขุดวางท่อลึก 0.40 - 
0.60 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.เพหลากําหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ 
(บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
-2564 หน้า 98 ลําดับ
ที่ 151)

61,000

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมถนนซอยพรุ
เตียว-สวนปาล์ม หมู่ที่ 
5 บ้านพรุเตียว
โดยทําการเกรดแต่ง
คันทางเดิมพร้อมแต่งคู
ระบายนํ้ากว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ระยะทาง 
2,600.00 เมตร ลง
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หินผุผิวจราจรปริมาตร
หนา 0.05 เมตร ระยะ
ทาง 1,500.00 เมตร 
ลงหินผุผิวจราจร
ปริมาตรหนา 0.10 
เมตร ระยะทาง 
1,100.00 เมตร งาน
ซ่อมหลุมบ่อไม่น้อย
กว่า 20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลากําหนด (บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 78 ลําดับที่ 66)

489,500

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมถนนสายหลัง
โรงเรียน หมู่ที่ 3 
บ้านพรุเตยใต้
โดยทําการเกรดแต่ง
คันทางเดิมพร้อมแต่งคู
ระบายนํ้ากว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ระยะทาง 
1,700.00 เมตร ลง
หินผุผิวจราจรปริมาตร
หนา 0.10 เมตร หรือ
ผิวจราจรหินผุไม่น้อย
กว่า 6,800 ตร.ม.งาน
ซ่อมหลุมบ่อไม่น้อย
กว่า 120 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลากําหนด (บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 67 ลําดับที่ 23)

397,100

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยทํา
การติดตั้งมุ่งลวดไน
ล่อน กรอบบานอลูมิ
เนียม ประตู หน้าต่าง
และช่องแสงศูนย์
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หินผุผิวจราจรปริมาตร
หนา 0.05 เมตร ระยะ
ทาง 1,500.00 เมตร 
ลงหินผุผิวจราจร
ปริมาตรหนา 0.10 
เมตร ระยะทาง 
1,100.00 เมตร งาน
ซ่อมหลุมบ่อไม่น้อย
กว่า 20 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลากําหนด (บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 78 ลําดับที่ 66)

489,500

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมถนนสายหลัง
โรงเรียน หมู่ที่ 3 
บ้านพรุเตยใต้
โดยทําการเกรดแต่ง
คันทางเดิมพร้อมแต่งคู
ระบายนํ้ากว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ระยะทาง 
1,700.00 เมตร ลง
หินผุผิวจราจรปริมาตร
หนา 0.10 เมตร หรือ
ผิวจราจรหินผุไม่น้อย
กว่า 6,800 ตร.ม.งาน
ซ่อมหลุมบ่อไม่น้อย
กว่า 120 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต
.เพหลากําหนด (บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 67 ลําดับที่ 23)

397,100

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยทํา
การติดตั้งมุ่งลวดไน
ล่อน กรอบบานอลูมิ
เนียม ประตู หน้าต่าง
และช่องแสงศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 
ศูนย์ ตามจํานวนที่
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเพหลากําหนด 
(บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 
126 ลําดับที่ 5)

177,200

- โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน อบต
.เพหลา โดยทําการรื้อ
เปลี่ยนหน้าต่างเดิม
เป็นหน้าต่างบานเลื่อน
กรอบบานอลูมิเนียม
บานกระจกและทาสี
ผนังอาคารสํานักงาน
(บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
-2564 หน้า 140 
ลําดับที่ 30)

447,600

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- อุดหนุนเทศบาล
ทรายขาว เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการ
การปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอ
คลองท่อม จังหวัด
กระบี่

15,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

- อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 - หมู่ที่ 9
สําหรับการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
จํานวน 9 หมู่บ้าน ๆ 
ละ 20,000 บาท

180,000
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พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 
ศูนย์ ตามจํานวนที่
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเพหลากําหนด 
(บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 
126 ลําดับที่ 5)

177,200

- โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน อบต
.เพหลา โดยทําการรื้อ
เปลี่ยนหน้าต่างเดิม
เป็นหน้าต่างบานเลื่อน
กรอบบานอลูมิเนียม
บานกระจกและทาสี
ผนังอาคารสํานักงาน
(บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
-2564 หน้า 140 
ลําดับที่ 30)

447,600

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- อุดหนุนเทศบาล
ทรายขาว เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการ
การปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอ
คลองท่อม จังหวัด
กระบี่

15,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

- อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 - หมู่ที่ 9
สําหรับการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
จํานวน 9 หมู่บ้าน ๆ 
ละ 20,000 บาท

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน (อสม.)
เพื่อเป็นค่าดําเนินงาน
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขของหมู่
บ้าน จํานวน 9 หมู่
บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท

67,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอคลอง
ท่อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการคลอง
ท่อมเมืองสะอาด 
ประจําปี 2562

30,000

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอคลอง
ท่อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

30,000

- อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านพรุเตย 
จํานวน 200 วัน อัตรา
คนละ 20 บาท

980,000

- อุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กระบี่ เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER 
ONE

10,000

รวม 8,421,510 10,000 510,000 335,000 7,588,120 377,500 6,142,590 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน (อสม.)
เพื่อเป็นค่าดําเนินงาน
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขของหมู่
บ้าน จํานวน 9 หมู่
บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท

67,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอคลอง
ท่อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการคลอง
ท่อมเมืองสะอาด 
ประจําปี 2562

30,000

- อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอคลอง
ท่อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

30,000

- อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านพรุเตย 
จํานวน 200 วัน อัตรา
คนละ 20 บาท

980,000

- อุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กระบี่ เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER 
ONE

10,000

รวม 11,795,280 35,300,000
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