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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลแหลม
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลม

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแหลม จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,216,795.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,817,228.48 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,528,466.84 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 46,127.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 37,232,635.64 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 22,750.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 29,805.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 118,546.09 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 1,084,746.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 235,550.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,910,938.22 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,830,300.23 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 10,952,406.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 31,688,399.10 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 11,079,886.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,421,161.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,628,977.93 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,763,034.17 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,795,340.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 10,952,406.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,645,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,065,600.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลแหลม
อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 304,971.92 310,000.00 363,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

33,175.20 35,000.00 35,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 141,380.99 150,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

1,121,576.00 1,200,000.00 1,600,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,370.00 12,000.00 52,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,612,474.11 1,707,000.00 2,200,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,027,077.03 18,793,000.00 18,700,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,027,077.03 18,793,000.00 18,700,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,662,163.32 23,500,000.00 23,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

22,662,163.32 23,500,000.00 23,500,000.00

รวม 43,301,714.46 44,000,000.00 44,400,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,578,020.50 13,707,570.00 14,512,000.00

งบบุคลากร 11,233,604.00 12,456,640.00 12,833,620.00

งบดําเนินงาน 8,654,503.22 10,680,990.00 11,179,380.00

งบลงทุน 4,214,980.00 5,266,300.00 3,452,800.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,975,005.01 1,863,500.00 2,397,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,656,112.73 44,000,000.00 44,400,000.00

รวม 38,656,112.73 44,000,000.00 44,400,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลแหลม

อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลแหลม

อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,436,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 194,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,805,680

แผนงานสาธารณสุข 275,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,915,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 840,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 1,612,000

แผนงานการพาณิชย 1,739,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,512,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 44,400,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,808,120 0 2,072,000 7,880,120
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 0 0 2,484,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,323,400 0 2,072,000 5,395,400

งบดําเนินงาน 1,896,000 20,000 574,000 2,490,000
    ค่าตอบแทน 635,000 0 174,000 809,000

    ค่าใช้สอย 692,000 20,000 280,000 992,000

    ค่าวัสดุ 219,000 0 120,000 339,000

    ค่าสาธารณูปโภค 350,000 0 0 350,000

งบลงทุน 999,000 0 22,000 1,021,000
    ค่าครุภัณฑ์ 999,000 0 22,000 1,021,000

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000
    รายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม
อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/8



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

                              รวม 8,748,120 20,000 2,668,000 11,436,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 164,000 30,000 194,000
    ค่าตอบแทน 0 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 164,000 0 164,000

                              รวม 164,000 30,000 194,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม
อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 230,000 2,819,500 3,049,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 230,000 2,819,500 3,049,500

งบดําเนินงาน 198,000 2,722,380 2,920,380
    ค่าตอบแทน 38,000 20,000 58,000

    ค่าใช้สอย 160,000 1,417,270 1,577,270

    ค่าวัสดุ 0 1,255,110 1,255,110

    ค่าสาธารณูปโภค 0 30,000 30,000

งบลงทุน 23,800 0 23,800
    ค่าครุภัณฑ์ 23,800 0 23,800

งบเงินอุดหนุน 0 1,812,000 1,812,000
    เงินอุดหนุน 0 1,812,000 1,812,000

                              รวม 451,800 7,353,880 7,805,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม
อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 75,000 75,000
    ค่าใช้สอย 55,000 55,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

                              รวม 275,000 275,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

                              รวม 50,000 50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม
อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,710,000 0 0 0 1,710,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,710,000 0 0 0 1,710,000

งบดําเนินงาน 1,055,000 350,000 90,000 50,000 1,545,000
    ค่าตอบแทน 200,000 0 0 0 200,000

    ค่าใช้สอย 645,000 0 50,000 50,000 745,000

    ค่าวัสดุ 210,000 350,000 40,000 0 600,000

งบลงทุน 2,363,000 0 0 0 2,363,000
    ค่าครุภัณฑ์ 91,000 0 0 0 91,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,272,000 0 0 0 2,272,000

งบเงินอุดหนุน 0 297,700 0 0 297,700
    เงินอุดหนุน 0 297,700 0 0 297,700

                              รวม 5,128,000 647,700 90,000 50,000 5,915,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม
อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                              รวม 20,000 20,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 543,000 250,000 793,000
    ค่าใช้สอย 410,000 250,000 660,000

    ค่าวัสดุ 133,000 0 133,000

งบเงินอุดหนุน 0 47,500 47,500
    เงินอุดหนุน 0 47,500 47,500

                              รวม 543,000 297,500 840,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม
อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 6/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 1,592,000 1,592,000
    ค่าใช้สอย 192,000 192,000

    ค่าวัสดุ 400,000 400,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000 1,000,000

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

                              รวม 1,612,000 1,612,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม
อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 7/8



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 194,000 194,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 194,000 194,000

งบดําเนินงาน 1,500,000 1,500,000
    ค่าใช้สอย 200,000 200,000

    ค่าวัสดุ 300,000 300,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000 1,000,000

งบลงทุน 45,000 45,000
    ค่าครุภัณฑ์ 45,000 45,000

                              รวม 1,739,000 1,739,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,512,000 14,512,000
    งบกลาง 14,512,000 14,512,000

                              รวม 14,512,000 14,512,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม
อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลแหลม

อําเภอ หัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 290,000.00 20.69 % 350,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 190,472.14 162,248.00 183,876.50 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 89,683.26 120,234.40 113,215.42 10,000.00 -70.00 % 3,000.00
     ภาษีป้าย 10,760.00 7,112.00 7,880.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 290,915.40 289,594.40 304,971.92 310,000.00 363,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,105.80 1,746.00 1,513.20 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 350.00 660.00 750.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 1,020.00 1,020.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 6,300.00 6,100.00 9,300.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 17,025.00 2,480.00 15,968.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 11,753.00 1,620.00 2,624.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 38,533.80 15,626.00 33,175.20 35,000.00 35,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 156,961.93 154,270.62 141,380.99 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 156,961.93 154,270.62 141,380.99 150,000.00 150,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 989,574.00 999,834.00 1,121,576.00 1,200,000.00 33.33 % 1,600,000.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 2,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 991,658.00 999,834.00 1,121,576.00 1,200,000.00 1,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 117,500.00 0.00 0.00 10,000.00 400.00 % 50,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 510.00 660.00 11,370.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 118,010.00 660.00 11,370.00 12,000.00 52,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 498,896.23 452,114.16 454,059.68 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,222,726.41 8,961,480.43 9,261,343.02 9,500,000.00 0.00 % 9,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,421,616.47 2,625,454.82 2,474,708.33 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 84,815.05 107,671.82 85,900.95 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสุรา 1,276,137.55 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,075,341.38 4,937,049.00 5,356,009.29 5,100,000.00 -1.96 % 5,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 121,983.06 127,378.12 148,112.92 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 39,826.10 686,612.80 451,948.84 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,444,195.00 953,968.00 794,994.00 493,000.00 1.42 % 500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,185,537.25 18,851,729.15 19,027,077.03 18,793,000.00 18,700,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

21,779,291.63 21,301,967.40 22,662,163.32 23,500,000.00 0.00 % 23,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,779,291.63 21,301,967.40 22,662,163.32 23,500,000.00 23,500,000.00
รวมทุกหมวด 40,564,208.01 41,613,681.57 43,301,714.46 44,000,000.00 44,400,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแหลม

อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 44,400,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 363,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการไว้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนผู้ที่เคยเสียภาษีและเงินเพิ่มของลูกหนี้
ภาษีบํารุงท้องที่

ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหมที่คาดวา
จะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 35,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,600,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 1,600,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 52,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,700,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 23,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

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

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

172,800 172,800 172,800 172,800 -50 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,699,200 1,674,720 1,627,200 1,641,600 9.65 % 1,800,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,470,320 2,445,840 2,398,320 2,412,720 2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,881,714 2,127,560 2,335,744 2,274,260 -1.46 % 2,241,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 95,040 95,040 95,040 96,000 0 % 96,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลแหลม

อําเภอหัวไทร    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 220,020 231,060 242,400 264,660 7.5 % 284,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 359,000 41.78 % 509,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 72,000 -7.08 % 66,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,562,774 2,819,660 3,039,184 3,191,920 3,323,400
รวมงบบุคลากร 5,033,094 5,265,500 5,437,504 5,604,640 5,808,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 26,000 100,000 160 % 260,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 184,100 193,600 174,800 210,000 33.33 % 280,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,500 51,975 52,150 50,000 80 % 90,000

รวมค่าตอบแทน 185,600 245,575 252,950 360,000 635,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 277,700 295,487 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 236,690 280,000 -100 % 0

- คาจ้างถายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 8,000

- คาเชาเหมาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 36,000

- คาซักฟอก 0 0 0 0 100 % 5,000

- คาติดตั้ง network ภายในสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 60,000

- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,000 4,000 0 30,000 -33.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาของขวัญของรางวัล 0 0 0 0 100 % 5,000

- คาโครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 100 % 3,000

- คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ซึ่ง
เป็นวันสําคัญของทางราชการ

0 0 0 0 100 % 10,000

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

คาของขวัญของรางวัล 0 0 2,000 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ซึ่ง
เป็นวันสําคัญของทางราชการ

68,171 0 4,450 40,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,834 41,644 36,037 100,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 51,150 0 100 % 400,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่

200,020 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลม ประจําป
งบประมาณ 2562

0 0 90,389 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,871.07 25,719.05 25,690.97 370,000 -91.89 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 598,596.07 366,850.05 446,406.97 825,000 692,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,332 37,009 49,608.85 91,000 -45.05 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,705 7,305 14,797 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 56,803.2 47,770.8 60,727.27 70,000 0 % 70,000

วัสดุการเกษตร 9,950 0 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 19,700 48,600 19,800 50,000 20 % 60,000

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 130,490.2 140,684.8 144,933.12 241,000 219,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 101,837.42 105,594.85 103,963.32 150,000 33.33 % 200,000

คาบริการโทรศัพท 4,250.04 4,054.23 3,852 7,000 42.86 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 1,123 3,127.5 3,028 80,000 -62.5 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 117,319.94 108,766.8 108,798.9 130,000 -15.38 % 110,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 224,530.4 221,543.38 219,642.22 367,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 1,139,216.67 974,653.23 1,063,932.31 1,793,000 1,896,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

-  คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 20,000

- เก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 15,600

- คาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับผู้บริหาร 0 0 0 0 100 % 36,000

เก้าอี้สํานักงาน 5,000 0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 102,000 62,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 0 10,000 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

- คาจัดซื้อกล้องถายภาพ 0 0 0 0 100 % 40,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้น้ําดื่ม 0 0 9,980 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก  สําหรับงาน
ประมวงผล

0 0 0 0 100 % 22,000

- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 1,400

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 0 48,000 0 17,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 15,000 2,500 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 0 0 2,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000 58,000 126,980 102,300 999,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารสํานักงานปลัด อบ
ต.แหลม หมูที่ 4

0 0 0 490,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 490,000 0
รวมงบลงทุน 5,000 58,000 126,980 592,300 999,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 0 25,000 -100 % 0

-  คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ

0 0 0 0 100 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 25,000 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 12,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 20,000 20,000 -100 % 0

- อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอหัวไทร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 12,000 0 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 12,000 0 20,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,189,310.67 6,298,153.23 6,648,416.31 8,034,940 8,748,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดเวทีประชาคมและสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดทําเวทีประชาคมและสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

0 0 1,650 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,650 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,650 20,000 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 1,650 20,000 20,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 916,872 1,095,240 1,221,720 1,425,000 12.28 % 1,600,000

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 183,480 194,220 205,380 230,000 8.7 % 250,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 127,080 130,920 134,880 156,000 0 % 156,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,293,432 1,486,380 1,627,980 1,877,000 2,072,000
รวมงบบุคลากร 1,293,432 1,486,380 1,627,980 1,877,000 2,072,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 4,000 0 % 4,000

คาเชาบ้าน 65,500 74,500 89,000 140,000 -14.29 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,500 6,900 9,300 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 70,000 81,400 98,300 194,000 174,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,360 53,370 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 149,200 195,000 12.82 % 220,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 21,302 27,266 28,687 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,600 9,350 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 40,262 89,986 177,887 245,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,218 35,270 21,278 65,000 7.69 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร 26,774 29,424 29,424 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 62,992 64,694 50,702 125,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย 8,609 17,080 9,675 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,609 17,080 9,675 0 0
รวมงบดําเนินงาน 181,863 253,160 336,564 564,000 574,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 12,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 56,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 10,000 10,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต 0 0 0 10,000 -100 % 0

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ 0 0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 

0 30,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมา
วลผล แบบที่ 1

0 44,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น

0 0 0 0 100 % 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 2

0 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 84,000 6,000 115,000 22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างอาคารสํานักงานกองคลัง 
อบต.แหลม หมูที่ 4

0 0 0 490,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 490,000 0
รวมงบลงทุน 22,000 84,000 6,000 605,000 22,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,497,295 1,823,540 1,970,544 3,046,000 2,668,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,686,605.67 8,121,693.23 8,620,610.31 11,100,940 11,436,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างเหมารักษาดูแลความปลอดภัยที่ทํา
การ อบต.

0 0 0 0 100 % 84,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจํา อบต.แหลม

0 0 0 0 100 % 50,000

- โครงการรณรงคสงเสริมความปลอดภัย 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร เทศกาลตาง 
ๆ

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงคสงเสริมความปลอดภัย 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล
สําคัญตาง ๆ

0 0 62,100 40,000 -100 % 0

โครงการรณรงคสงเสริมความปลอดภัย 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล
สําคัญตางๆ

51,480 62,100 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 51,480 62,100 62,100 40,000 164,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 119,600 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 119,600 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 51,480 181,700 62,100 40,000 164,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 51,480 181,700 62,100 40,000 164,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 200,000 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเรือหางยาว พร้อมติดตั้งเครื่องยนต
และอุปกรณตางๆที่เกี่ยวข้อง

0 25,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อป้ายไฟจราจร 0 0 0 48,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 25,000 0 48,000 0
รวมงบลงทุน 0 25,000 0 48,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 25,000 0 248,000 30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 51,480 206,700 62,100 288,000 194,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 230,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 230,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 230,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 38,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

- โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 130,000

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 29,316 99,800 116,325 120,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 90,000 -88.89 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 29,316 99,800 116,325 210,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 29,316 99,800 116,325 210,000 198,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-  เครื่องสํารองไฟ ขนาด  800 va 0 0 0 0 100 % 2,500

- เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน 
(จอสแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว

0 0 0 0 100 % 17,000

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tak Primter)

0 0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 23,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 23,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 29,316 99,800 116,325 210,000 451,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,301,280 1,356,720 1,438,980 1,575,400 5.37 % 1,660,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 38,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 923,414 863,593 874,080 957,600 7.4 % 1,028,500

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 127,975 70,213 59,940 85,000 4.71 % 89,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,352,669 2,290,526 2,411,500 2,660,000 2,819,500
รวมงบบุคลากร 2,352,669 2,290,526 2,411,500 2,660,000 2,819,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,055 15,650 22,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 1,055 15,650 22,600 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 19,050 18,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 19,060 50,000 -100 % 0

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 0 100 % 1,342,270

- โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน

0 0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 37,140 13,280 4,380 50,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 1,607,400 1,477,700 1,443,780 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

1,933,800 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,989,990 1,638,680 1,501,140 1,543,780 1,417,270
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 1,243,470 1,218,507.6 1,158,991.34 1,207,210 3.97 % 1,255,110

รวมค่าวัสดุ 1,243,470 1,218,507.6 1,158,991.34 1,207,210 1,255,110
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 7,827.06 6,262.07 8,446.17 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,827.06 6,262.07 8,446.17 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 3,242,342.06 2,879,099.67 2,691,177.51 2,800,990 2,722,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการถมลูกรังเพื่อเตรียมกอสร้าง ศพด. 
บ้านทอมหมู หมูที่ 3

0 322,100 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 322,100 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 322,100 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,576,000 1,760,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 1,768,000 1,776,000 -100 % 0

- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลแหลม

0 0 0 0 100 % 1,812,000

รวมเงินอุดหนุน 1,576,000 1,760,000 1,768,000 1,776,000 1,812,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,576,000 1,760,000 1,768,000 1,776,000 1,812,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,171,011.06 7,251,725.67 6,870,677.51 7,236,990 7,353,880
รวมแผนงานการศึกษา 7,200,327.06 7,351,525.67 6,987,002.51 7,446,990 7,805,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด 0 0 39,270 40,000 -100 % 0

โครงการรณรงคการกําจัดและคัดแยกขยะ
ภายในตําบลแหลม

0 0 76,076 0 0 % 0

โครงการรณรงคการทิ้งขยะภายในตําบล
แหลม

0 289,784 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 289,784 115,346 40,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 289,784 115,346 40,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 289,784 115,346 40,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 19,750 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 55,000

รวมค่าใช้สอย 0 19,750 0 0 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 19,750 0 10,000 75,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

- คาสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 19,750 0 10,000 275,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 0 309,534 115,346 50,000 275,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการ

0 0 0 0 100 % 15,000

-โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้วยโอกาส

0 0 0 0 100 % 15,000

-โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 815,040 864,240 1,243,500 1,315,000 -0.38 % 1,310,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 247,560 257,640 270,600 235,000 31.91 % 310,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 47,940 41,100 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,152,600 1,211,820 1,597,200 1,640,000 1,710,000
รวมงบบุคลากร 1,152,600 1,211,820 1,597,200 1,640,000 1,710,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

35,000 64,800 247,350 360,000 -44.44 % 200,000

คาเชาบ้าน 0 0 37,000 50,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,400 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 35,000 64,800 286,750 410,000 200,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 376,545 462,060 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 313,710 512,000 -21.88 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,112 15,160 6,720 20,000 0 % 20,000

ปรับปรุงและซอมแซมฝ้าเพดานอาคาร
อเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบล
แหลม หมูที่ 4

0 138,000 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,960 5,830 12,588 15,000 1,400 % 225,000

รวมค่าใช้สอย 394,617 621,050 333,018 547,000 645,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,699 24,913 24,529 25,000 0 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 8,170 50,460 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 99,605 0 100 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร 14,000 23,850 25,000 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 42,869 99,223 149,134 60,000 210,000
รวมงบดําเนินงาน 472,486 785,073 768,902 1,017,000 1,055,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 34,000 0 0 100 % 51,000

จัดจ้างทําโตะรับแขก พร้อมที่นั่งประกอบ 
จํานวน 1 ชุด

0 0 0 40,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 0 10,000 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 0 0 0 100 % 11,000

เครื่องเป่าลม 0 0 0 0 100 % 7,000
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ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเลื่อยโซยนต 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะทาง 0 0 0 0 100 % 2,000

ล้อวัดระยะ แบบอนาล็อก พับ 2 ทอน 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับสํานัก
งาน

0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 32,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0 15,800 7,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,800 49,900 83,000 91,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารผลิตน้ําเพื่อการ
เกษตรองคการบริหารสวนตําบลแหลม หมู
ที่ 4

0 0 0 176,000 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากถนนทางหลวงชนบท 3032-บ้านจระเข้
ตาย หมูที่ 8 

0 471,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายจรูญ หมูที่ 4

0 485,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยนายวิโรจน หมูที่ 3 

0 486,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายถนนบ้านแหลมกลาง(ชวงที่ 3) หมูที่ 2

0 485,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนโรงเรียนบ้านทาเตียน (ชวงที่3) 
 หมูที่ 7

0 0 0 0 100 % 493,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกสูง (ชวงที่ 2) หมูที่ 6

0 497,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนางแก้ว (ชวงที่1) หมูที่ 4,2,6

0 0 498,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนซอยสมพงศ  หมูที่ 4 

0 0 498,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านตกป่า-ประปาท้ายโนต-บ้าน
นายผล หมูที่ 9

0 0 0 472,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 24/8/2563  12:04:39 หน้า : 25/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก
พร้อมรางระบายน้ํา สายทางถนนตลาดหัว
คลองแหลม หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 493,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยนายวิโรจน  (ชวงที่ 3) หมูที่ 3

0 0 0 472,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยนายวิโรจน (ชวงที่ 2) หมูที่ 3 

0 0 498,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านแหลมออก หมูที่ 1

0 0 0 472,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยแหลมตก หมูที่ 4

0 0 0 490,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนโรงเรียนบ้านทาเตียน (ชวงที่ 
2) หมูที่ 7

0 0 0 472,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านทาเตียน-ควนโถะ-ธัมมัง (ชวงที่ 4) 
หมูที่ 10

0 0 0 486,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโรงเรียนบ้านทาเตียน  หมูที่ 7 

0 0 498,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วเหล็กสนามฟุตซอลองค
การบริหารสวนตําบลแหลม หมูที่ 4

0 0 0 390,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารห้องน้ําสาธารณะ 
อบต.แหลม หมูที่ 4

0 0 0 490,000 -100 % 0
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โครงการขุดทางระบายน้ําเลียบถนนสาย
คลองชะอวด - แพรกเมือง และซอมแซม
ถนนโดยถมลูกรัง  หมูที่  5

0 0 0 0 100 % 467,000

โครงการจัดซอเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าพร้อมทอ 
มอเตอร หมูที่ 2

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดซื้อวัสดุหินเกล็ดปรับปรุงพื้นที่  
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
แหลม  หมูที่  4

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการตอกเสาเข็มกันตลิ่งและถมดินเสริม
ไหลทางถนนสายจากถนนทางหลวง 3053 - 
ชายพรุ  หมูที่ 5

0 0 123,000 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนดินสายบ้านนายจิน 
บัวทอง - เขตหมูที่ 5   หมูที่ 9

0 328,000 0 0 0 % 0

โครงการบูรณะซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองไซร (ชวงที่ 1)  หมูที่ 5

0 0 0 484,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังถนน
สายหัวควนโถะ – บ้านนายชอบ  หมูที่ 10 

0 0 294,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสาย
จากถนนบ้านนายคล้อย พลายด้วง - ถนน
คสล.บ้านโคกสูง (ชวงทางโค้ง) หมูที่ 6

0 0 354,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังสายจาก
ถนนโคกสูง ธัมมัง-คลองโคกสูงธัมมัง (หน้า
บริษัท)  หมูที่ 6

0 0 0 0 100 % 165,000
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โครงการปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังสายจาก
ถนนบ้านนางฉวี - หนองนกเภา (ม.3 ต.เขา
พังไกร) หมูที่ 1 

0 0 339,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังสายจาก
บ้านนายเริ่ม ทองบุญชู-เขตตําบลควนชะลิก 
หมูที่ 10

0 0 0 0 100 % 414,000

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนสาย
บ้านทองจันทร – พังการทราย - หัวยอ  หมู
ที่ 8

0 0 423,000 0 0 % 0

โครงการฝงทอระบายน้ําบ้านนางเวียง-บ้าน
นางเหิม ทองเกียรติ หมูที่ 8

0 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,753,500 3,525,000 4,404,000 2,272,000
รวมงบลงทุน 0 2,813,300 3,574,900 4,487,000 2,363,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,625,086 4,810,193 5,941,002 7,144,000 5,128,000
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 75,244 99,534 221,965 163,000 114.72 % 350,000

รวมค่าวัสดุ 75,244 99,534 221,965 163,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 75,244 99,534 221,965 163,000 350,000

วันที่พิมพ : 24/8/2563  12:04:39 หน้า : 28/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑสํานักงาน 16,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑยานยนต 51,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย หมูที่ 2 
บ้านแหลมกลาง

0 0 67,100 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 67,000 0 67,100 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทาเตียน – คลองราชดําริ  หมูที่ 7

1,899,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลแหลม หมูที่ 4 

266,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมลูกรัง
จากซอยคงถาวร - ถนนโคกสูงธัมมัง หมูที่ 
4 

727,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมลูกรัง
สายจากถนนทาเตียนคลองราชดําริ - อาง
เก็บน้ําทุงทับใน หมูที่ 8

521,000 0 0 0 0 % 0

โครงปรับปรุงถมพื้นสํานักงาน องคการ
บริหารสวนตําบลแหลม หมูที่ 4

143,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,556,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 3,623,000 0 67,100 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 2 
บ้านแหลมกลาง

0 0 0 0 100 % 38,900

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 3 
บ้านทอมหมู

0 0 0 0 100 % 180,400

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 4 0 0 0 0 100 % 78,400

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 9 
บ้านท้ายโนต

0 0 149,505.01 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 149,505.01 0 297,700
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 149,505.01 0 297,700
รวมงานไฟฟ้าถนน 3,698,244 99,534 438,570.01 163,000 647,700
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตพื้นที่ อบต
.แหลม

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 90,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 0 90,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- โครงการรณรงคการกําจัดและคัดแยกขยะ
ในตําบลแหลม

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 50,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 0 50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,323,330 4,909,727 6,379,572.01 7,307,000 5,915,700
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือนและระดับตําบล

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือนและระดับตําบล

27,425 17,576 19,776 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 27,425 17,576 19,776 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 27,425 17,576 19,776 0 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 27,425 17,576 19,776 0 20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 27,425 17,576 19,776 0 20,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการสงนักกีฬาหรือนักกีฑาเข้ารวม
การแขงขันในระดับตาง ๆ

0 0 0 0 100 % 40,000

- โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในการ
แขงขันกีฬาอําเภอ

0 0 0 0 100 % 40,000

-โครงการแขงขันกีฬา -กรีฑา ตําบลแหลม 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการแขงขันกีฬา กรีฑาตําบลแหลม 266,470 0 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา ตําบลแหลม 0 266,500 273,400 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด 0 0 47,880 0 0 % 0

-โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงนักกีฬาหรือกรีฑาเข้ารวมการ
แขงขันในระดับตางๆ

39,970 0 0 0 0 % 0

โครงการสงนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้ารวม
การแขงขันในระดับตางๆ

0 39,900 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนโดยการ
แขงขันกีฬาอําเภอ

0 0 29,440 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 306,440 306,400 350,720 0 410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 48,498 49,426 50,758 10,000 500 % 60,000

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 73,000

รวมค่าวัสดุ 48,498 49,426 50,758 10,000 133,000
รวมงบดําเนินงาน 354,938 355,826 401,478 10,000 543,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

จักรยานบริหารข้อเขา แบบนั่งตรงป่น
จักรยาน

0 0 44,000 0 0 % 0

อุปกรณซิทอัพบริหารหน้าท้องและออก
กําลังขา

0 0 19,000 0 0 % 0

อุปกรณบริหารข้อสะโพก(แบบแกวงตัว) 0 0 21,000 0 0 % 0

อุปกรณบริหารข้อสะโพก(แบบบิดเอวคู) 0 0 20,000 0 0 % 0

อุปกรณบริหารแขน ข้อเขา ขา (แบบย่ํา
เท้า)

0 0 22,000 0 0 % 0

อุปกรณบริหารแขน ขา แบบก้าวเดิน 0 0 22,000 0 0 % 0
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อุปกรณบริหารแขน เขา ลดหน้าท้องแบบ
ถีบดึง(ล้อยาง)

0 0 18,000 0 0 % 0

อุปกรณบริหารแขน หน้าอก หัวไหล 0 0 22,000 0 0 % 0

อุปกรณบริหารไหลและขา 0 0 20,000 0 0 % 0

อุปกรณยกน้ําหนัก 0 0 20,000 0 0 % 0

อุปกรณลูวิ่งเอนกประสงค(แบบล้อถวง) 0 0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 250,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 250,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 354,938 355,826 651,478 10,000 543,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการแหเทียนพรรษา 0 0 0 0 100 % 10,000

-โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และวัน
สงกรานต

0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต

76,755 99,700 97,600 0 0 % 0
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โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 116,070 120,000 -100 % 0

-โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการแหเทียนพรรษา 7,216 7,476 7,076 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 83,971 107,176 220,746 130,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 83,971 107,176 220,746 130,000 250,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 28,025 81,334 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 37,500 47,500 -100 % 0

- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพร
เกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี ประจําปพุทธศักราช 2564 (03 มิ.ย 
64)

0 0 0 0 100 % 10,000

- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันป
หลวง ประจําปพุทธศักราช 2564 (12 ส.ค 
64)

0 0 0 0 100 % 10,000
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- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
ประจําปพุทธศักราช 2564 (28 ก.ค 64)

0 0 0 0 100 % 15,000

- อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
ในกระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรมงาน
ประเพณีแหผ้าขึ่นธาตุ (วันมาฆบูชา) 
ประจําป  2564

0 0 0 0 100 % 2,500

- อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีสวนรวมในการจัดกระ
บวนแหหมรับงานประเพณีบุญเดือนสิบ 
ประจําป  2564

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 28,025 81,334 37,500 47,500 47,500
รวมงบเงินอุดหนุน 28,025 81,334 37,500 47,500 47,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 111,996 188,510 258,246 177,500 297,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 466,934 544,336 909,724 187,500 840,500
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 115,500 137,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 143,000 160,000 -100 % 0

- คาจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบ
น้ําไฟฟ้า บ้านหนองโพรง หมูที่ 5

0 0 0 0 100 % 72,000

- คาจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบ
น้ําไฟฟ้าบ้านโคกขอย  หมูที่  1

0 0 0 0 100 % 36,000

-คาจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบ
น้ําไฟฟ้าเกาะสําโรง หมุที่ 9

0 0 0 0 100 % 84,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 99,142.6 29,348.5 105,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 115,500 236,142.6 172,348.5 265,000 192,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 357,628 393,482 300,000 33.33 % 400,000

วัสดุการเกษตร 0 174,940 6,270 20,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 532,568 399,752 330,000 400,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 179,180.73 963,055.76 1,037,348.37 1,000,000 0 % 1,000,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 179,180.73 963,055.76 1,037,348.37 1,000,000 1,000,000
รวมงบดําเนินงาน 294,680.73 1,731,766.36 1,609,448.87 1,595,000 1,592,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเหมืองสงน้ําสายจากถนนซอย
นางฉวี - นานายถ้อง จันโบ หมูที่ 1

0 76,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 76,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 76,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

- อุดหนุนศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแหลม

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000
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รวมงานส่งเสริมการเกษตร 294,680.73 1,807,766.36 1,609,448.87 1,615,000 1,612,000
รวมแผนงานการเกษตร 294,680.73 1,807,766.36 1,609,448.87 1,615,000 1,612,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 139,560 145,200 152,520 170,000 0 % 170,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 19,860 14,220 6,900 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 159,420 159,420 194,000 194,000
รวมงบบุคลากร 159,420 159,420 159,420 194,000 194,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 33,384 31,779 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 65,048 80,000 87.5 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,200 36,558.6 5,128.3 355,000 -85.92 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 36,584 68,337.6 70,176.3 435,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,390 12,085 15,300 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 281,953.2 245,436.4 275,475 372,000 -100 % 0
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วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 299,343.2 257,521.4 290,775 372,000 300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 564,317.35 606,907.14 664,141.23 1,000,000 0 % 1,000,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 564,317.35 606,907.14 664,141.23 1,000,000 1,000,000
รวมงบดําเนินงาน 900,244.55 932,766.14 1,025,092.53 1,807,000 1,500,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสูบน้ําซับเมอรส(ปมน้ํา
บาดาล)

0 20,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องจายสารละลายคลอรีน 24,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องจายสารละลายคลอรีน 0 0 0 0 100 % 45,000

มอเตอรสูบน้ําบาดาล แบบ SUBMER 
ขนาด 1.5 HP

0 0 20,200 0 0 % 0

มอเตอรสูบน้ําบาดาล แบบ SUBMER 
ขนาด 2 HP

0 0 27,500 0 0 % 0

มอเตอรสูบน้ําบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 
1.5 HP 

0 0 0 42,000 -100 % 0
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มอเตอรสูบน้ําบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 
2 HP 

0 0 0 58,000 -100 % 0

มอเตอรสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 2 HP 0 0 17,900 0 0 % 0

มอเตอรสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 3 HP 0 0 21,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,000 20,200 87,000 100,000 45,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

5,700 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารระบบ
ประปา หมูที่ 4

0 270,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารประปาและห้อง
เก็บวัสดุ อบต.แหลม หมูที่ 4

0 0 103,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,700 270,000 103,000 0 0
รวมงบลงทุน 29,700 290,200 190,000 100,000 45,000

รวมงานกิจการประปา 1,089,364.55 1,382,386.14 1,374,512.53 2,101,000 1,739,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,089,364.55 1,382,386.14 1,374,512.53 2,101,000 1,739,000
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 87,149 89,669 90,204 105,000 14.29 % 120,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 3,874 4,000 37.5 % 5,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,987,400 9,272,300 9,550,800 10,033,200 3.82 % 10,416,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,397,600 1,485,300 1,548,800 1,804,800 -0.27 % 1,800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 66,000 60,000 55,000 72,000 0 % 72,000

สํารองจาย 354,039 898,722 1,020,307.5 1,429,570 20.28 % 1,719,500

รายจายตามข้อผูกพัน 150,000 135,000 0 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 120,000 120,000 -100 % 0

- เงินสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขา
ภาพ ระดับท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 120,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 130,000 -61.54 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

166,800 174,425 189,035 205,000 1.95 % 209,000

รวมงบกลาง 11,208,988 12,115,416 12,578,020.5 13,903,570 14,512,000
รวมงบกลาง 11,208,988 12,115,416 12,578,020.5 13,903,570 14,512,000
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รวมงบกลาง 11,208,988 12,115,416 12,578,020.5 13,903,570 14,512,000
รวมแผนงานงบกลาง 11,208,988 12,115,416 12,578,020.5 13,903,570 14,512,000

รวมทุกแผนงาน 33,349,135.01 36,766,660.4 38,656,112.73 44,000,000 44,400,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแหลม

อําเภอ หัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,748,120 บาท

งบบุคลากร รวม 5,808,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ  20,400  บาท  และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เดือนละ 11,220  บาท/คน   
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  เดือนละ  1,750  บาท  รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เดือนละ  880  บาท/คน   
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557
    -(สํานักงานปลัด อบต.) 
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ  1,750  บาท  และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เดือนละ  880  บาท/คน 
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200  บาท/คน   
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภา  เดือนละ   11,220
  บาท  รองประธานสภา  เดือนละ  9,180  บาท และสมาชิก
สภา อบต. แหลม เดือนละ  7,200  บาท/คน และคาตอบแทน
รายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 7,200
 บาท/เดือน
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,323,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,241,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 7   อัตรา   จํานวน  12 เดือน โดยจายใหกับ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา
2. หัวหนาสํานักปลัด จํานวน  1 อัตรา
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา 
4. นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
5. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1  อัตรา
6. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 2  อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
1. คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท 
2.เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ  ในอัตราเดือนละ  920  บาท 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง พนักงานสวน
ตําบล จํานวน  2 อัตรา
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง)  เดือนละ  7,000  บาท
2. หัวหนาสํานักปลัด (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)  เดือน
ละ  3,500  บาท   
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานัก'งานปลัด อบต.)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 284,500 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจางประจํา ใหแก
ลูกจางประจํา  จํานวน  1  อัตรา  พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 509,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป 
จํานวน  4 อัตรา  ไดแก ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร ผูชวยเจา
พนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต  และนักการภารโรง  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 66,900 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาเงินเพิ่ม
ตางๆของพนักงานจางทุกตําแหนงสังกัดสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)
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งบดําเนินงาน รวม 1,896,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 635,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 260,000 บาท

- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  ตั้งไว   200,000
  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการดําเนินการเลือก
ตั้งขององคการบริหารสวนตําบลแหลม
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.   
ตั้งไว    60,000  บาท  ประกอบดวย  - คาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อ/จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ - คา
ประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแหลม 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(สํานักงาน ปลัด อบต.)

คาเชาบาน จํานวน 280,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานัก
ปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและคณะผูบริหาร
ตามระเบียบกําหนด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
 (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 692,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางถายเอกสาร จํานวน 8,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจางถายเอกสารขององคการบริหารสวนตําบล
แหลม
(สํานักงานปลัด อบต.)

- คาเชาเหมาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารขาวดํา 1 เครื่อง
(สํานักงานปลัด อบต.)

- คาซักฟอก จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาซักฟอกวัสดุผาที่ใชในกิจการงาน
ตางๆขององคการบริหารสวนตําบลแหลม
(สํานักงานปลัด อบต.)

- คาติดตั้ง network ภายในสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบ Network ภายใน พรอมติดตั้งอุ
ปกรณ ณ องคการบริหารสวนตําบลแหลม
(สํานักงานปลัด อบต.)

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตางๆ ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง   และคณะผูบริหาร สมาชิกสภา  
(สํานักงานปลัด อบต.)
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- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลม
(สํานักงานปลัด อบต.)   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งคาบริการและคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับในการ
การรับรองตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนาศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ตามหนังสือที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม  2548)
(สํานักงานปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาของขวัญของรางวัล จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาของรางวัลในการจัด
งาน กิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเปนและความเหมาะสม คาพวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับพิธีการวัน
สําคัญตางๆ ตามวาระและโอกาส จําเปนและมีความสําคัญ
(สํานักงานปลัด อบต.)

- คาโครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 3,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายวันทองถิ่นไทย ขององคการบริหาร
สวนตําบลแหลม
(สํานักงานปลัด อบต.)

- คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ซึ่งเปนวันสําคัญของทาง
ราชการ

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ซึ่งเปน
วันสําคัญของทางราชการ 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น  ที่จําเปนของพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา พนักงานจาง   คณะผูบริหารและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  และบุคคลอื่นที่องคการบริหาร
สวนตําบลใหไปราชการ  

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหาร และสมาชิก
สภา องคการบริหารสวนตําบลแหลม  
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซม  ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน  คาซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน  เปนตน    
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 219,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน  กระดาษ,แฟ้ม,ปากกา,เครื่องคํานวณเลข  และอื่น  ๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้   
(สํานักงานปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ฟิวส,หลอดไฟ
ฟ้า,สวิทต  และอื่น ๆ  ที่เขาประเภทรายจายนี้   
(สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด, ผงซัก
ฟอก และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้    
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาวัสดุ พาหนะและขนสง เชน ยางนอก, ยาง
ใน, หัวเทียนและอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจาย 
(สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันดีเซล, น้ํามัน
เบนซิน, น้ํามันเครื่องและอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้   
(สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย และจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
ตาง ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
(สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล, เมาส, โปรแกรมคอมพิวเตอรและอื่น ๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ 
(สํานักงานปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ ที่ใชในกิจการ อบต.แหลม 
(สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลแหลม   
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลแหลม 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย, โทรเลข,  ธนาณัติและดวง
ตราไปรษณีย 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาสื่อสารผานดาวเทียม คาเชาพื้นที่เว็ปไซด คาดูแล
ระบบและพัฒนาระบบ   คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร
เน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ   และใหหมายความถึงคาใชจายเพื่อใหใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  

งบลงทุน รวม 999,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 999,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-  คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้ทํางานผูบริหาร แบบ
หมุนได ปรับระดับสูงต่ําได จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 12,000 บาท 
ราคาตัวละ 8,000 (ราคาตามทองตลาด)
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หนาที่ 71 ลําดับที่ 26 
-(สํานักงานปลัด)
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- เกาอี้ จํานวน 15,600 บาท

ตั้งไวเพื่อจัดซื้อเกาอี้  จํานวน  4  ตัว   เปนเกาอี้โครงขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยมอยางดีดัดรูปแบบตัว C มีที่วาง
แขน  ขนาด 59 * 66* 90 CM ที่นั่งและพนักพิงบุดวยฟองน้ํา
หุม ราคาตัวละ 3,900 บาท (ราคาตามทองตลาด)
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หนาที่ 71 ลําดับที่ 27
-(สํานักงานปลัด)

- คาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับผูบริหาร จํานวน 36,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับผูบริหาร  จํานวน  2
  ตัว ราคาตัวละ 18,000 (ราคาตามทองตลาด)
 รายละเอียด
    - เปนโตะทํางานผูบริหารทําดวยไมพาติเคิลบอรดปิดผิวอยาดี
เรียบรอย
    - มีขนาดกวาง ไมนอยกวา   80  ซม. ยาวไมนอยกวา 90
  ซม. และสูงไมนอยกวา  75 ซม.  ตูลิ้นชัก  2  ลิ้นชัก พรอมมีตู
ขาง ๆ  จํานวน  1  ตู  
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หนาที่ 63 ลําดับที่ 4
-(สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคารถบรรทุก (ดีเซล)  1 คัน
1.คุณลักษณะทั่วไป
    1.1กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูง
สุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
    1.2เปนกระบะสําเร็จรูป
    1.3หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตุ
2.คุณลักษณะเฉพาะ
    2.1เปนรถยนตสําเร็จรูปรุนใหมไมเคยผานการใชงานมา
กอน และเปนผลิตภัณฑที่จําหนายใหแกผูซื้อทั่วไป ตองมี
คุณสมบัติมารฐานผลิตอุตสาหกรรม
    2.2 เปนเครื่องยนตดีเซลที่ไดมาตรฐานเฉพาะ ดานความ
ปลอดภัย
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    2.3 มีชองที่นั่งดานหลังอีก 1 ตอน พรอมประตูเปิด-ปิดไดขาง
ละ 1 บาน สามารถ เปิด-ปิดไดจากทั้งภายในภายนอก กระจก
ประตูหลังเลื่อน ขึ้นลงได ดานทายรถเปนกระบะบรรทุก
    2.4 ระบบพวงมาลัยพาวเวอรและถุงลมนิรภัย ไมต่ํากวา 3 จุด
    2.5 ระบบเบรค หนาดิสกเบรค หลังดรัมเบรค พรอมระบบ
เบรค ABS พรอม EBD 
    2.6 ความจะถังน้ํามันไมต่ํากวา 76 ลิตร
    2.7 เครื่องยนตแบบ 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาลว มี
เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร
    2.8 ขนาดยางไมต่ํากวา 265/60 R17 พรอมกระทะลอ
อัลลอยดเปนแบบมาตรฐานลาสุด ของผูผลิต
    2.9 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานบริษัทผูผลิต
    2.10 ติดตั้งกระบะลายเนอรกันกระแทกอยางดี
    2.11 ระบบ เกียรออโต
3. อุปกรณและเครื่องมือประจํารถ
    3.1 แมแรงพรอมดาม จํานวน 1 ชุด
    3.2 ประแจถอดนอตลอและเครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
    3.3ยางอะไหลพรอมกระทะลอ จํานวน 1 ชุด
    3.4 หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษาเปนภาษาไทย 
    ราคามาตรฐานครุภัณฑ
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หนาที่ 70 ลําดับที่ 24 
-(สํานักงานปลัด)
    
    
    

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

- คาจัดซื้อกลองถายภาพ จํานวน 40,000 บาท
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ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล พรอม
เลนส จํานวน 1 ตัว
     คุณลักษณะเฉพาะ
ความละเอียดไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล
หนวยประมวลผลภาพ DIGIC 8
ถาย 4K ไดที่ 30P แบบไมครอป Full HD 120p
โฟกัสแบบ Dual Pixel
Eye AF
Electronic shutter 1/16000s
ถายภาพตอเนื่องไมนอยกวา 9 FPS
Enhanced Movie IS
ถายภาพนิ่งตอเนื่องไดสูงสุดถึง 16 FPS
Focus Bracketing
รองรับ Viewfinder ภายนอก
ชองชารจ USB-C
รองรับ Wi-FI และ Bluetooth
โหมด Selfie และโหมด Vlog
หนาจอสัมผัส ขนาด 3 นิ้ว 
    -เปนไปตามราคาตามทองตลาด
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หนาที่ 64 ลําดับที่ 8 
-(สํานักงานปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวงผล จํานวน 22,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน
  คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอย
กวา 3.1GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) =ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 G
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หนาที่ 64ลําดับที่ 7
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- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 
(18หนา/นาที)

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หนา/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา   600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18  หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
  หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory)  ขนาดไมนอยกวา 128 MB
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0   หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Inferface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได
-  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา   150 แผน
-  สามารถใชไดกับ A4 , Letter และ Custom
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หนา 62    ลําดับที่ 2
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- อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 1,400 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง  ราคา
เครื่องละ 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
    - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
    - สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
    - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปน
อยางนอย
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หนาที่ 66 ลําดับที่ 14 
(-สํานักงานปลัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

-  คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง 
ๆ

จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

- อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอหัวไทร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเงินใหแก องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร โครงการ
บริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอหัวไทร ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2564 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการจัดเวทีประชาคมและสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําเวทีประชาคมและแผน
ชุมชน เชนคาป้ายประชาสัมพันธ  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม อาหาร คาถายเอกสาร และวัสดุอื่นๆ  ที่จําเปน

งานบริหารงานคลัง รวม 2,668,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,072,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,072,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,600,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 4 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง  (ผู
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจางประจําและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
แกลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 156,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจางและเงินที่ตองจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ สังกัดกองคลัง จํานวน 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงผูชวย
เจาหนาที่จัดเก็บรายได
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จาง สังกัดกองคลัง ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บราย
ได จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 574,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ตามที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินกําหนดผล
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการตามคําสั่งผูบังคับบัญชา
(กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล กองคลัง ซึ่ง
มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บเลม
หนังสือ เขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร คางจาง
เหมาบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึกอบ
รมและสัมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง คาจางเหมาแรงงานทั่วไป จัดทําแผนที่ภาษีและทะ
เบียบทรัพยสิน ปรับปรุงขอมูลใหเปนปัจจุบัน (รายละเอียดตาม
โครงการ) และหรือคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 151
 ลําดับที่ 3
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาที่
พัก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาผานทางดวนพิเศษและคาใชจาย
อื่น ๆ ใการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง สังกัดกองคลัง ตามคําสั่งอนุมัติของผูบังคับ
บัญชา 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชาน คาซอมแซม
ทรัพยสินประเภทครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เปน
ตน ฯลฯ
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษถายเอกสาร กระดาษสี ลวดเย็บกระดาษ เข็ม
แม็ก ปากกาเนนขอความ ตรายาง กิ๊ปหนีบกระดาษ สันปก แฟ้ม
ใสเอกสาร กระดาษคารบอน ใบเสร็จรับเงินคาน้ําประปา และ
วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนผาหมึกและตลับ
หมึก สี-ขาวดํา แผนซีดีบันทึกขอมูล กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล เมนบอรด เมมโมรีชิป(แรม) เมาส คีบอรด เครื่องกระจาย
สัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร (วงเงินไมเกิน 20,000
 บาท) ฯลฯ
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 22,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแครสั้น ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม
- มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 80 คอลัมน (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอ
นิ้ว ไดไมนอยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอย
กวา 360x360 dpi
- มีหนวยความจําแบบ Input Bufferไมนอยกวา 128 KB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 )หนา67  ลําดับที่ 16
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 164,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 164,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 164,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางเหมารักษาดูแลความปลอดภัยที่ทําการ อบต. จํานวน 84,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ พนักงานรักษาดูแลความ
ปลอดภัยที่ทําการ องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
(สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต
.แหลม

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลแหลม เชน คา
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  และจัดสถานที่ และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ  ที่เขารายจายนี้ 
(สํานักงานปลัด)

- โครงการรณรงคสงเสริมความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจร เทศกาลตาง ๆ

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงคสงเสริมดานความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาลตางๆ เชน คาจาง
เหมาบริการ คาประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาใชสอยและวัสดุอื่นๆ (เชนแผงเหล็กกั้นจราจร กรวย
สะทอนแสง เปนตน) ในการตั้งจุดตรวจชวงเทศกาลปี
ใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
(สํานักงานปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-คาใชจายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    ตั้ง
ไว  30,000  บาท
 ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ที่ดําเนินการตามภารกิจหนาที่ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการ
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนตามกฎหมาย
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 451,800 บาท

งบบุคลากร รวม 230,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 230,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 230,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการ
ครู ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหญ พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
(สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 198,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(สํานักงานปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบกําหนด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการ คาไปศึกษาดูงาน  คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนของ
พนักงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราการ พ.ศ. 2555และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)

- โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 130,000 บาท

ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแหงชาติ เชน คาของรางวัล คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 129 ลําดับที่ 1
(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 24/8/2563  12:06:11 หนา : 26/69



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เครื่องใชสํานักงาน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร  โทรทัศน วิดีโอ พัดลม แอรและอื่น ๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้
(สํานักงานปลัด อบต.)   

งบลงทุน รวม 23,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,800 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-  เครื่องสํารองไฟ ขนาด  800 va จํานวน 2,500 บาท

ตั้งไวเพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
   คุณลักษณะพื้นฐาน
    -  มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา  800 VA  (480 Watts)
    -  สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา  15  นาที
ราคามาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีเสารสนเทศและการสื่อสาร
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2  หนาที่ 71 ลําดับที่ 28
(สํานักงานปลัด)
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- เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน (จอสแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 17,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
 – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ราคามาตรฐานกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2  หนาที่ 62 ลําดับที่ 1
(สํานักงานปลัด)
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- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tak 
Primter)

จํานวน 4,300 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพใมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
-สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หนา 62    ลําดับที่ 3
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,353,880 บาท
งบบุคลากร รวม 2,819,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,819,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,660,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับครูผูดูแลเด็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลแหลม จํานวน  5 อัตรา 
    -เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของขาราชการครู  จํานวน  1
  อัตรา ๆเดือนละ  3,500  บาท
    -เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,028,500 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 7 อัตรา สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแหลม
    -เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
     -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 89,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม
ตางๆ  ของพนักงานจาง 
    -เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
    -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.4
/ว138 ลงวันที3่0 ธันวาคม 2558
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

 

งบดําเนินงาน รวม 2,722,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก ตามระเบียบที่กําหนด
    -เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 1,417,270 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแหลม
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไวเพื่อใชจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชนคาที่
พัก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาผานทางดวนพิเศษ คาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานครู ตําแหนงครูผูดูแล
เด็กและผูดูแลเด็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแหลม
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,342,270 บาท

(1)  คาอาหารกลางวัน   จํานวน  896,700   บาท
ตั้งไวเพื่อจายเปนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5 ศูนยสําหรับเด็กอายุ 2 -  5
  ปี ในอัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245  วัน
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 133
 ลําดับที่ 19
(2)  คาจัดการเรียนการสอน  ตั้งไว  311,100  บาท
ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแหลม  จํานวน  5
  ศูนย อัตราคนละ 1,700  บาท ตอคน/ปี 
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที1่33
 ลําดับที่ 20
(3)  คาใชจายในการจัดการศึกษา  ตั้งไว   134,470  บาท  
ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แหลม จํานวน  5 ศูนย  ดังนี้
    3.1 คาหนังสือเรียน เปนเงิน  23,800  บาท 
ตั้งไวเพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน   119 คน อัตราคนละ 200  บาท/ปี
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    3.2 คาอุปกรณการเรียน   เปนเงิน  23,800  บาท 
ตั้งไวเพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน   119 คน อัตราคนละ 200  บาท/ปี
    3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน เปนเงิน 35,700  บาท 
ตั้งไวเพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน  เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน   119 คน อัตราคนละ 300  บาท/ปี
    3.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนเงิน 51,170  บาท         
ตั้งไวเพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน   119 คน อัตราคนละ 430  บาท/ปี 
    -เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 8016.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19  มิถุนายน 2561
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

  

- โครงการเสริมสรางแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดนิทรรศการเผยแพรประชา
สัมพันธการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมใหสามารถใชงานได
เปนปกติ เครื่องใชสํานักงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร  โทรทัศน วี
ดีโอ พัดลม แอรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
   

ค่าวัสดุ รวม 1,255,110 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,255,110 บาท
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ตั้งไวเพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแหลม  จํานวน 192 คน
 และโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.)ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
แหลม  จํานวน  463  คน รวม 655 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน 
    -เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 8016.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19
มิถุนายน 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 132
 ลําดับที่ 13
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแหลม
    -เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่  มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,812,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,812,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
แหลม

จํานวน 1,812,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน  จํานวน  463  คน  จํานวน  4 โรง อัตราคนละ  20  บาท
จํานวน  200  วัน
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    -หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 132 ลําดับที่ 15
    -(สํานักงานปลัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 275,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 55,000 บาท

ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายในการสํารวจ  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ในการ
ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา    เชน  ป้าย
โครงการ วัสดุเข็ม  วัคซีน  สําลี และ อื่นๆ  ฯลฯ ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ของศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแหลม
    -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที1่27
 ลําดับที่ 18
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันดีเซล, น้ํามัน
เบนซิน, น้ํามันเครื่องและอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ 
    -(สํานักงานปลัด อบต.)  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย ยาฉีดพน
หมอกควันกําจัดยุง ยารักษาโรคปากเทาเปอยในสัตว หรือโรค
ระบาดอื่นๆ
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

- คาสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  หมูบาน
ละ  20,000  บาท  จํานวน 10 หมูบาน ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลแหลม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการ จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการ
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 8080.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 8080.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 97
 ลําดับที่ 3
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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-โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดวยโอกาส จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 8080.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 8080.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 97
 ลําดับที่ 3
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

-โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 8080.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 8080.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 97
 ลําดับที่ 3
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,128,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,710,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,710,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,310,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจํานวนเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง  ตําแหนง  ผูอํานวยการกอง
ชาง  นายชางโยธา  นายชางไฟฟ้า  นักจัดการงานชาง รวม 4
  อัตรา
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ. กท. และ ก.อบตง ที่ มท
. 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกอง
ชาง (นักบริหารงานทองถิ่นประเภทอํานวยการทองถิ่น  ระดับตน)
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท. และ ก.อบต. ที่  มท
.0809.2/ว138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภารคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 310,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจางและเงินที่ตองจายเพิ่มใหแก  พนักงาน
จางตามภารกิจ  สังกัดกองชาง  จํานวน  2  อัตรา  ให
แก  ตําแหนง  ผูชวยนายชางไฟฟ้า  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ
-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ. กท. และ ก.อบต. ที่  มท
.0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภารคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
สังกัดกองชาง  ตําแหนง  ผูชวยนายชางไฟ้ฟ้า  ตําแหนง  ผูชวย
เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  2  อัตรา
-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภารคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,055,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
    ตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามภารกิจและคําสั่งผูบังคับบัญชา  ใหแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจางคณะกรรมการตรวจการจาง  และคาตอบ
แทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  และคาตอบแทนผูควบคุม
งาน
    -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
    -  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
    -  หนังสือกระทรวงการคลังที่  กค 0402.5/ว85  ลงวันที่  6
 กันยายน  2561  
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 645,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน  คาถายเอกสาร  คาถาย
เอกสารพิมพเขียวหรือแบบแปลนตาง ๆ คาเย็บเลม  หนังสือหรือ
คาเขาปกหนังสือ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาลาง
ฟิลม  อัด  ขยายภาพ  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
 ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในการฝึกอบรมและ
สัมมนา  คาธรรมเนียมอื่น ๆ คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาจาง
เหมาออกแบบตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัด
บริการสาธารณะแกประชาชนตามอํานาจหนาที่  คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานตําบลและพนักงานจาง  ใน
การฝึกอบรมและสัมมนา  คาจางเหมาบริการจางตางๆ คาจาง
เหมาออกแบบตาง ๆ คาจางเหมาะแรงงานทั่วไป (รายละเอียด
ตามโครงการ)  เปนตน  ฯลฯ
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน  คาที่
พัก  คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาผานทางดวนพิเศษและคาใชจาย
อื่นในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล  ตามคําสั่ง
อนุมัติของผูบังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 225,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑ
ตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน  เปนตน
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม
บรรทัด  ยางลบ  คลิป  แม็ก  เข็มหมุด  ลวดเย็บ  เข็ม
แม็ก  ปก  ปากกาเนนขอความ  ตรายาง  กิ๊บหนีบเอกสาร  สัน
ปก  หมึกเครื่องโทรสาร หมึกเครื่องถายเอกสาร  และวัสดุอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวเนื่อง  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได
(กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องมือวัสดุกอสรางที่จําเปนตอง
ใช  เชน  จอบ  เสียม  ฯลฯ
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สําหรับเครื่องจักร
กลตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด  หรือหนวยงานราชการ
อื่น ๆ ที่ยืมมาปฏิบัติงานในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
แหลม  จํานวน  100,000  บาท  และเพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น  สําหรับรถยนตของกองชาง  องคการบริหาร
สวนตําบลแหลม  จํานวน  50,000  บาท
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ผาหมึก หมึก
เครื่องพริ้นเตอร  แผนซีดี  แผนดิสก  แผนกรองแสงและอุปกรณ
คอมพิวเตอรตาง ๆ ฯลฯ
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 24/8/2563  12:06:11 หนา : 42/69



งบลงทุน รวม 2,363,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 51,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติด
ผนัง  จํานวน  3  เครื่อง  ราคา  17,000  บาท  จํานวน  3
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1.  ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  12,000  บีที
ยู  จํานวน  3  เครื่อง  
    2.  ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
    3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน  40,000  บีทียู  ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า  เบอร  5
     4.  ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
    5.  เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับ
อนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดลางทําความสะอาดได  (ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ)
    -  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนา 68
 ลําดับที่  17  
(กองชาง)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 11,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดจางเครื่องตัดแตงพุมไม  ขนาด  22
 นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    1.  เปนเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนต  แบบมือถือ
    2.  ใชเครื่องยนตเบนซิน  1  สูบ  2  จังหวะ
    3.  ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา  21  ซีซี
    4.  เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา  0.8 แรงมา
    5.  ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา  22  นิ้ว
    6.  ใบมีดตัดสามารถใชได 2 ดาน
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนา 68  ลําดับที่ 18
(กองชาง)

เครื่องเป่าลม จํานวน 7,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเป่าลม  ขนาดเครื่องยนตไมต่ํา
กวา  4  แรงมา  ความเร็วรอบ  ไมนอยกวา  7,200/นาที  ความ
เร็วลมไมนอยกวา  0.5  ลบ.ม./นาที  พรอมชุดเครื่องมือ  
(ราคาตามทองตลาด)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2   หนา 68  ลําดับที่ 20 
(กองชาง)

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต  ขนาดเครื่องยนตไม
ต่ํากวา  5  แรงมา  บารโซ  ขนาด  12  นิ้ว  พรอมชุดคูมือ  
(ราคาตามทองตลาด)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2   หนา  68  ลําดับที่ 19
(กองชาง)
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ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะทาง จํานวน 2,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง จํานวน 1
 อันๆ ละ 2,000 บาท 
-สายเทปทําดวยวัสดุไฟเบอรกลาส 
-เทปมีความยาว 50 เมตร 
-ตลับเปนทรงกลมมีสายคาดไวยึดกับมือ 
-หนากวางเสนเทป 13 มม. หนา 0.5 มม. 
-มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตรและขีดแบงยอยทุก ๆ 1
 มิลลิเมตร
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2   หนา  69  ลําดับที่ 23
(กองชาง)

ลอวัดระยะ แบบอนาล็อก พับ 2 ทอน จํานวน 10,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อลอวัดระยะ แบบอนาล็อก พับ 2
 ทอน จํานวน 1 อัน อันละ 10,000 บาท 
-โครงสรางของลอทําดวยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงลอหุมดวย
ยาง (เสนรอบวง 1 เมตร) เสนผาศูนยกลาง 318.50 มิลลิเมตร 
-โครงดามทําดวยวัสดุโลหะพับเก็บได 2 ทอน คาที่วัดไดสูง
สุด 9999.9 ม. 
-มาตรวัดแสดงผลเปนหนวยเมตร แสดงคาระยะทางละเอียดทุก ๆ
 10 เซนติเมตร 
-สามารถวัดระยะไดทั้งระบบเดินหนาและถอยหลัง (ราคาทอง
ตลาด) เนื่องจากไมมี ราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนา 69  ลําดับที่  22
(กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,272,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนโรงเรียนบาน
ทาเตียน (ชวงที่3)  หมูที่ 7

จํานวน 493,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ถนนโรงเรียนบานทาเตียน (ชวงที่ 3) หมูที่ 7 ผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 820.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมกําหนด) พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขถึงปัจจุบัน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง หนา 29  ลําดับที่ 79 
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลกพรอมรางระบายน้ํา สาย
ทางถนนตลาดหัวคลองแหลม หมูที่ 4

จํานวน 493,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราง
ระบายน้ํา สายทางถนนตลาดหัวคลองแหลม หมูที่ 4 ผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 345.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลแหลมกําหนด) พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขถึงปัจจุบัน
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนา 8 ลําดับที่ 17
 (กองชาง)
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โครงการขุดทางระบายน้ําเลียบถนนสายคลองชะอวด - แพรกเมือง 
และซอมแซมถนนโดยถมลูกรัง  หมูที่  5

จํานวน 467,000 บาท

 -ตั้งไวเพื่อขุดทางระบายน้ํา ระยะทางยาว 900 เมตร กวาง 2.00
 เมตร ลึก 1.50 เมตร ทองกวาง 0.50 เมตร ปริมาณดินขุดไมนอย
กวา 1,687 ลบ.ม.ปรับดินเรียบตลอดสายพรอมฝังทอระบายน้ํา
ขนาด 0.60x1.00 ม. จํานวน 6 จุด ๆ ละ 5 ทอน จํานวน 30
 ทอน และปรับปรุงถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง 900
 เมตร กวาง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 648 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยปรับแตงคันทางเดิมกอนลงวัสดุ
ลูกรัง พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลแหลมกําหนด) พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขถึงปัจจุบัน
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนา 29  ลําดับที่ 78
 (กองชาง)

โครงการจัดซอเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าพรอมทอ มอเตอร หมูที่ 2 จํานวน 100,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร - ใชมอเตอร
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงมา ใชกับกระแสไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220
 โวลล 
- ขนาดทอสง (แสตนเลส) ไมนอยกวา 8 นิ้ว ความยาว 8 เมตร
 -อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้า ตองมี
ครบชุดพรอมที่จะใชงานได 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขถึงปัจจุบัน
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนา 40   ลําดับที่ 1
 (กองชาง)
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โครงการจัดซื้อวัสดุหินเกล็ดปรับปรุงพื้นที่  บริเวณที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลแหลม  หมูที่  4

จํานวน 60,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อหินเกล็ด จํานวน 160 ลบ.ม. เพื่อถม
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลม 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขถึงปัจจุบัน
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนา 34  ลําดับที่ 86
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังสายจากถนนโคกสูง ธัมมัง-คลอง
โคกสูงธัมมัง (หนาบริษัท)  หมูที่ 6

จํานวน 165,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง 400
 เมตร กวาง 4.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 288 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยปรับแตงคันทางเดิมกอนลงวัสดุ
ลูกรัง พรอมเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลแหลมกําหนด) พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขถึงปัจจุบัน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนา 22  ลําดับที่ 59
 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังสายจากบานนายเริ่ม ทองบุญ
ชู-เขตตําบลควนชะลิก หมูที่ 10

จํานวน 414,000 บาท

-ตั้งไวเพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง 1,000
 บาท กวาง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 720 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยปรับแตงคันทางเดิมกอนลงวัสดุ
ลูกรัง พรอมเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลแหลมกําหนด) พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขถึงปัจจุบัน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  หนา 30  ลําดับที่ 80
 (กองชาง)

โครงการฝังทอระบายน้ําบานนางเวียง-บานนางเหิม ทองเกียรติ หมูที่ 
8

จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาทําการฝังทอระบายน้ํา ขนาด 1.00x1.00
 เมตร จํานวน 10 ทอน พรอมถมลูกรังหลังทอ รายละเอียดตาม
แบบแปลน องคการบริหารสวนตําบลแหลมกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขถึงปัจจุบัน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนา 49  ลําดับที่ 25
 (กองชาง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 647,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโครงสรางแผงเซลล, ชุดแผงโซลา
เซลล,เครื่องชารจแบตเตอรี่, อินเวอรเตอร, สวิตซตัดตอน
อัตโนมัติ, เบรกเกอร, ชุดดวงโคมหลอด, หลอด, สวิตซ, เตารับบา
ลาสอิเล็กโทรนิค, ฟิวส, ผาเทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, โคม
ไฟฟ้า, โฟโตสวิตซอัตโนมัติ ฯลฯ
(กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 297,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 297,700 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 2 บานแหลมกลาง จํานวน 38,900 บาท

- ถนนสายแหลมกลาง เริ่มจากบานนายวิไล ขวดทอง 
- บานนายมนุช ชุมทอง 
- ขยายเขตพาดสายไฟถนน ขนาดสาย 1x25 AW ต.มม. ระยะ
ทาง 760 เมตร 
- ตรวจสอบ,ควบคุมงานในการติดตั้งชุดโคมไฟถนน จํานวน 11
 ชุด 
- คาธรรมเนียมเชื่อมสายเขามิเตอร ขนาด 15 แอมป์ 1 เครื่อง 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขถึงปัจจุบัน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2 หนา 5 ลําดับที่ 7
 (กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 3 บานทอมหมู จํานวน 180,400 บาท

-ถนนสายประชาชื่น เริ่มจากบานนายอมร หนูพันธ 
- ทางเขาบานนาง รดิศา อินยาว 
-ถนนสายซอยสวาท เริ่มจากบานนางแมง ดําดวงโรม 
- บานนางพรรณี คงแกว 
-ขยายเขตพาดสายไฟถนน ขนาดสาย 1x25 AW ต.มม. ระยะ
ทาง 1,920 เมตร 
-ตรวจสอบ, ควบคุมงานในการติดตั้งชุดโคมไฟถนน จํานวน 27
 ชุด 
-คาธรรมเนียมเชื่อมสายเขามิเตอร ขนาด 15 แอมป์ 1 เครื่อง 
-แผนกแรงต่ํา ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 8 ตน 
-พาดสายไฟแรงต่ํา ขนาด 50 ต.มม. พรอมอุปกรณ
ประกอบ ระยะทาง 560 เมตร จํานวน 2 เสน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขถึงปัจจุบัน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2  หนา 5 ลําดับที่ 9
(กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 4 จํานวน 78,400 บาท

-ถนนสายซอยประสาทศิลป์
-แผนกแรงต่ํา ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 2 ตน 
-พาดสายไฟแรงต่ํา ขนาด 50 ต.มม. พรอมอุปกรณ
ประกอบ ระยะทาง 240 เมตร จํานวน 2 เสน 
-แผนกไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายไฟถนน ขนาดสาย 1x25 AW ต
.มม. ระยะทาง 1,120 เมตร 
-ตรวจสอบ,ควบคุมงานในการติดตั้งชุดโคมไฟถนน จํานวน 15
 ชุด 
-คาธรรมเนียมเชื่อมสายเขามิเตอร ขนาด 15 แอมป์ 1 เครื่อง 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขถึงปัจจุบัน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนา 7  ลําดับที่ 13
 (กองชาง)

งานสวนสาธารณะ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตพื้นที่ อบต.แหลม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน 
คาปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางและบริเวณรอบๆๆในเขต
พื้นที่  อบต.แหลม (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาวัสดุทางการเกษตรตางๆ เชนสารเคมีป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช และสัตย ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผา
พลาสติก สปริงเกอร พันธุพืช ตางๆ เพื่อใชขยายพันธุ และใช
ประดับอาคารสํานักงานและเพาะปลูกทางการ เกษตร ประจํา
ตําบลแหลม เนื่องในโอกาสตางๆ หรือคาจัดซื้อพันธุไมเพื่อปลูกใน
ที่สาธารณะพื้นที่ตําบลแหลม ฯลฯ และสําหรับศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
      -(สํานักงานปลัด อบต.)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- โครงการรณรงคการกําจัดและคัดแยกขยะในตําบลแหลม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการในการจัดเก็บและคัดแยกขยะมูล
ฝอย  ที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
แหลม เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  คาจัดฝึก
อบรม  อาหาร และคาอาหารวาง และเครื่องดื่ม  ตลอดจน
วัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ   ที่เกี่ยวกับรายจาย
      -(สํานักงานปลัด อบต.) 

วันที่พิมพ : 24/8/2563  12:06:11 หนา : 52/69



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและระดับตําบล

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือนและระดับตําบล
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94
 ลําดับที่ 2
      -(สํานักงานปลัด อบต.)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 543,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 543,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการสงนักกีฬาหรือนักกีฑาเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการสงนักกีฬา-กรีฑา เขารวมการ
แขงขันตางๆ เชนโครงการคนหลวงเกมส โครงการแขงขันกีฬา
ระหวางตําบล โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวาง
ตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอุปกรณ
กีฬา คาตอบแทนผูจัดการทีม ผูควบคุมทีม ผูฝึกสอนและคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปน
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 136
 ลําดับที่ 9
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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- โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในการแขงขันกีฬาอําเภอ จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันอําเภอ เชนคาตอบแทบ
ใชสอยและวัสดุ คาประชาสัมพันธ คาจางหมาบริการตางๆ คา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนผู
จัดการทีม ผูควบคุมทีม ผูฝึกสอน และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน โดยบรูณาการรวมกับโรงเรียนในเขตตําบลแหลม และศูนย
กีฬาตําบลแหลม
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 135
 ลําดับที่ 6
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

-โครงการแขงขันกีฬา -กรีฑา ตําบลแหลม จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในกีฬา-กรีฑา ตําบลแหลม เชนคาตอบ
แทนใชสอยและวัสดุ คาประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาของขวัญ คา
รางวัล และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน โดยบูรณาการรวมกับศูนย
กีฬาตําบลแหลม
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 135
 ลําดับที่ 7
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 24/8/2563  12:06:11 หนา : 55/69



-โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตานยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจักการแขงขันกีฬาฟุตบอลตาน
ยาเสพติด เชน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาประสัมพันธ คา
จางเหมาบริการ ตางๆ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาของ
ขวัญ คารางวัล เงินรางวัล และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน โดยบรูณา
การรวมกับศูนยกีฬาตําบลแหลม
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 135
 ลําดับที่ 8
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 133,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณการกีฬาใหแก
ศูนยกีฬาตําบลแหลม
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุอื่น จํานวน 73,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผนผาพลาสติก HD PE ขนาดกวาง 7
เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.75 มิลลิเมตร จํานวน 3 ชุดและ
จัดซื้อวัสดุอื่นที่จําเปนตองใช
      -(สํานักงานปลัด อบต.)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 297,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการแหเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการแหเทียน
พรรษา เชน คาจางเหมาบริการ คาตกแตงรถแหเทียน คาจัด
ขบวนแห และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขง
ขันกีฬาขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที 134
 ลําดับที่ 4
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

-โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ และวันสงกรานต จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เชน คาโฆษณาและ
เผยแพร คาจางเหมาบริการตางๆ คาเชาเต็นท เครื่องเสียง และคา
วัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่ จําเปนสําหรับการดําเนินตางๆ
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และเปนเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที1่34
 ลําดับที่ 2
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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-โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจักงานประเพณีวันลอย
กระทง เชนคาประชาสัมพันธ คาเชาเต็นท โตะ เกาอี้ คาจาง
เหมาบริการตางๆ  (เชน คาเชาเครื่องเสียง เวที) เงินรางวัล ฯลฯ
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 134
 ลําดับที่ 3
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

งบเงินอุดหนุน รวม 47,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 47,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติฯเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี ประจําปี
พุทธศักราช 2564 (03 มิ.ย 64)

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอหัว
ไทร สําหรับการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี ประจําปีพุทธศักราช 2564  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 139
 ลําดับที่ 19
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปี
พุทธศักราช 2564 (12 ส.ค 64)

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอหัว
ไทร สําหรับการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ประจําปีพุทธศักราช 2564  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 138
 ลําดับที่ 16
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 24/8/2563  12:06:11 หนา : 58/69



- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปีพุทธ
ศักราช 2564 (28 ก.ค 64)

จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอหัว
ไทร สําหรับการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว ประจําปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 139
 ลําดับที่ 18

- อุดหนุนโครงการเรียนรูทางดานวัฒนธรรมในกระบวนการมีสวน
รวมในกิจกรรมงานประเพณีแหผาขึ่นธาตุ (วันมาฆบูชา) ประจําปี  
2564

จํานวน 2,500 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอหัว
ไทร สําหรับการจัดโครงการเรียนรูทางดานวัฒนธรรม
โดยกระบวนการการมีสวนรวมในกิจกรรมงานประเพณีแหผาขึ้น
ธาตุ (วันมาฆบูชา) ประจําปี 2564      
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 128
 ลําดับที่ 15
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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- อุดหนุนโครงการเรียนรูทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีสวนรวม
ในการจัดกระบวนแหหมรับงานประเพณีบุญเดือนสิบ ประจําปี  
2564

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอหัว
ไทร สําหรับการจัดโครงการเรียนรูทางดานวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีสวนรวมในการจัดกระบวนแหหมรับงาน
ประเพณีบุญเดือนสิบ ประจําปี 2563 
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 138
 ลําดับที่ 14
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 8080.2
/ว3616 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2559
    -ตามหนังสือกรทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,612,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,592,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําไฟฟ้า บานหนองโพรง 
หมูที่ 5

จํานวน 72,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาดูแลและบํารุงรักษา
สถานีสูบน้ํา บานหนองโพรง หมูที่ 5 
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว 6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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- คาจางเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําไฟฟ้าบานโคกขอย  
หมูที่  1

จํานวน 36,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาดูแลและบํารุงรักษา
สถานีสูบน้ํา บานโคกขอย หมูที่ 1 
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว 6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

-คาจางเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําไฟฟ้าเกาะสําโรง หมุที่ 
9

จํานวน 84,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาดูแลและบํารุงรักษา
สถานีสูบน้ํา บานเกาะสําโรง หมูที่ 9 
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว 6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามีนหลอลื่นตางๆ จารบี ฯลฯ ใน
การสนับสนุนใหกับเครื่องจักรกลตางๆ ของหนวยงานอื่นๆ ที่เขา
มาดําเนินการสูบน้ําเขาพื้นที่ทําการสูบน้ํา SML ของหมูบานใน
ตําบลแหลม
        -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 8080.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 8080.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 8080.2/ว0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
         -(สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

 ตั้งไวเพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในกิจการสถานีสูบน้ําดวยระบบ
ไฟฟ้า ขององคการบริหารสวนตําบลแหลม
      -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอําเภอหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8 /ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
     -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
     หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
     -(สํานักงานปลัด อบต.)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

- อุดหนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแหลม

จํานวน 20,000 บาท

 ตั้งไวเพื่ออุดหนุนใหกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลแหลม
    -เปนไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท.พ.ศ.2542
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 2
    -(สํานักงานปลัก อบต.)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,739,000 บาท

งบบุคลากร รวม 194,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 170,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปีใหแก
พนักงานจาง  สังกัดกองชาง  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่
ประปา  จํานวน 1  อัตรา  
    -  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต
.  ที่  มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558   เรื่องซัก
ซอมแนวทางการคํานวณภารคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
สังกัดกองชาง  ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาที่ประปา  จํานวน  1
  อัตรา  
    -  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท. และ ก.อบต.  ที่  มท
.0809.2/ว138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภารคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  บริการเกี่ยวกับกิจการ
ประปา  เชน  คาจางเหมาเป่าลางทอ  เปลี่ยนทรายกรอง  คาจาง
เหมาเครื่องจักรกล  เปนตน  จํานวน  100,000  บาท  เปนคา
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบล
แหลม  จํานวน  50,000  บาท
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑ
ตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสินเกี่ยวกับกิจการประปา  เปนตน
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุที่จําเปนตองใชในการผลิตน้ําประปาที่
องคการบริหารสวนตําบลแหลม ดําเนินการเอง เชนคาทอ
น้ํา อุปกรณระบบประปา สารสม คลอรีน ทรายกอง ผาเทปพัน
เกลียว  ก็อกน้ํา ประตูน้ํา ฯลฯ (กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในกิจการประปาขององคการบริหาร
สวนตําบลแหลม
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องจายสารละลายคลอรีน จํานวน 45,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน  จํานวน  5
  เครื่อง  ๆ ละ  9,000  บาท  มีคุณสมบัติ  ดังนี้
    1.  แรงดันไฟฟ้าที่ใชกับเครื่องจายสารละลายคลอรีนใชระบบ
ไฟฟ้า  220  V  ความถี่  50  เฮิรท
    2.  อัตราการจายสารละลายคลอรีน  3.8  ลิตร/ชั่วโมง  โดยมี
แรงดัน  7.6  บาร
    3.  มีปุ่มปรับ  1  ปุ่ม  สามารถปรับสารเคมีไดอยางแมนยํา
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2  หนา 68  ลําดับที่ 21
(กองชาง)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,512,000 บาท

งบกลาง รวม 14,512,000 บาท
งบกลาง รวม 14,512,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
และผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
แหลม
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
    -เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
    -พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561
    -หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
    -ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,500 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนเงินทดแทน
    -เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2561
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,416,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนการรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการจาย เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ)ที่ 2 พ.ศ.2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234
 ลงวันที่ 7มีนาคม 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 8010.7/ว6768
 พฤศจิกายน2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,800,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหกับคนพิการ ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลแหลม
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวนคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ)ที่ 2 พ.ศ.2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
    -หนังสือกรมกระทรวงสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

ตั้งไวเพื่อดําเนินการรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสให
แกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมี
ความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งไมมีผูอุปการะเลี้ยงดูไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองไดโดยผูป่วยเอดสมีสิทธิ์ไดรับ
เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือนครบทั้ง 12 เดือน
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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สํารองจาย จํานวน 1,719,500 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีที่จําเปน ในกรณีฉุกเฉินที่
มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนใน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแหลม
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่/ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2.4/ว3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2.4
/ว0684 ลงวันที่ 8กุมภาพันธ 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 8010.4/ว1064 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจายตามขอผูกพัน

- เงินสมทบใหกับกองทุนหลักประกันสุขาภาพ ระดับทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับตําบล  ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลแหลม      
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาชวยพิเศษของพนักงาน  ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลแหลม
    -(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 209,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จ  บํานาญ  ของ
พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลแหลม
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว3466   ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว2305 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม 2561
    -(สํานักงานปลัด อบต.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- เงินสมทบให้กับกอง
ทุนหลักประกันสุขาภาพ 
ระดับท้องถิ่น

120,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,416,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

209,000

สํารองจ่าย 1,719,500

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,800,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- เงินสมทบให้กับกอง
ทุนหลักประกันสุขาภาพ 
ระดับท้องถิ่น

120,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,416,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

209,000

สํารองจ่าย 1,719,500

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,800,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,800,000 1,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 170,000 310,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,310,000

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,028,500 665,000 2,173,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 96,000 96,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

89,000 90,900 251,900

เงินเดือนพนักงาน 1,890,000 3,841,000 7,041,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 534,500 534,500

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 110,000 130,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 290,000 520,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 400,000 436,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 9,000 11,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 220,000 770,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-  ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

- ค่าจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้า บ้านหนองโพรง 
หมู่ที่ 5

72,000

- ค่าจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้าบ้านโคกข่อย  หมู่
ที่  1

36,000

- ค่าจ้างเหมารักษาดูแล
ความปลอดภัยที่ทําการ 
อบต.

- ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่าย
เอกสาร

- ค่าซักฟอก

- ค่าติดตั้ง network 
ภายในสํานักงาน

- ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตพื้นที่ อบต.แหลม

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-  ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน

10,000 10,000

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 8,000 8,000

- ค่าจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้า บ้านหนองโพรง 
หมู่ที่ 5

72,000

- ค่าจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้าบ้านโคกข่อย  หมู่
ที่  1

36,000

- ค่าจ้างเหมารักษาดูแล
ความปลอดภัยที่ทําการ 
อบต.

84,000 84,000

- ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่าย
เอกสาร

36,000 36,000

- ค่าซักฟอก 5,000 5,000

- ค่าติดตั้ง network 
ภายในสํานักงาน

60,000 60,000

- ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน

30,000 60,000 90,000

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตพื้นที่ อบต.แหลม

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

- โครงการรณรงค์การ
กําจัดและคัดแยกขยะ
ในตําบลแหลม

50,000

-ค่าจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้าเกาะสําโรง หมุที่ 
9

84,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าของขวัญของรางวัล

- ค่าโครงการวันท้องถิ่น
ไทย

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน จัดนิทรรศการ ซึ่ง
เป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

- ค่าเดินทางไปราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

5,000 5,000

- โครงการรณรงค์การ
กําจัดและคัดแยกขยะ
ในตําบลแหลม

50,000

-ค่าจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้าเกาะสําโรง หมุที่ 
9

84,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าของขวัญของรางวัล 5,000 5,000

- ค่าโครงการวันท้องถิ่น
ไทย

3,000 3,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน จัดนิทรรศการ ซึ่ง
เป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ

10,000 10,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

30,000 50,000 80,000

- ค่าเดินทางไปราชการ 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ

- โครงการจัดเวที
ประชาคมและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

- โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.แหลม

- โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมความปลอดภัย 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจร เทศกาลต่าง ๆ

- โครงการส่งนักกีฬา
หรือนักกีฑาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ

40,000

- โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการ

15,000

- โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน
และระดับตําบล

20,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  12:07:27 หน้า : 9/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ

130,000 130,000

- โครงการจัดเวที
ประชาคมและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

20,000 20,000

- โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.แหลม

50,000 50,000

- โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมความปลอดภัย 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจร เทศกาลต่าง ๆ

30,000 30,000

- โครงการส่งนักกีฬา
หรือนักกีฑาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ

40,000

- โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการ

15,000

- โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน
และระดับตําบล

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนใน
การแข่งขันกีฬาอําเภอ

40,000

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช่จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

- โครงการเสริมสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

- โครงการแห่เทียน
พรรษา

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

-โครงการแข่งขันกีฬา 
-กรีฑา ตําบลแหลม

300,000

-โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลต้านยาเสพติด

30,000

-โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ และวัน
สงกรานต์

120,000

-โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนใน
การแข่งขันกีฬาอําเภอ

40,000

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช่จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,342,270 1,342,270

- โครงการเสริมสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

5,000 5,000

- โครงการแห่เทียน
พรรษา

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 400,000 400,000

-โครงการแข่งขันกีฬา 
-กรีฑา ตําบลแหลม

300,000

-โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลต้านยาเสพติด

30,000

-โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ และวัน
สงกรานต์

120,000

-โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

55,000

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้วยโอกาส

15,000

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 225,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000 150,000 10,000

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

55,000

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้วยโอกาส

15,000

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 50,000 345,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 135,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 353,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 630,000

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,255,110 1,255,110

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 120,000 145,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 300,000 73,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 1,000,000 1,000,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน

- เก้าอี้

- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
สําหรับผู้บริหาร

เครื่องปรับอากาศ 51,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-  เครื่องสํารองไฟ 
ขนาด  800 va

- เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอสแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวงผล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 1,000 374,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

110,000 110,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 200,000 2,230,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 20,000 20,000

- เก้าอี้ 15,600 15,600

- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
สําหรับผู้บริหาร

36,000 36,000

เครื่องปรับอากาศ 51,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-  เครื่องสํารองไฟ 
ขนาด  800 va

2,500 2,500

- เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอสแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

17,000 17,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวงผล

22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tak 
Primter)

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(18หน้า/นาที)

- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 11,000

เครื่องเป่าลม 7,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องจ่ายสาร
ละลายคลอรีน

45,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- รถบรรทุก (ดีเซล)

ครุภัณฑ์โรงงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tak 
Primter)

4,300 4,300

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(18หน้า/นาที)

10,000 10,000

- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

1,400 1,400

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น

22,000 22,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 11,000

เครื่องเป่าลม 7,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องจ่ายสาร
ละลายคลอรีน

45,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- รถบรรทุก (ดีเซล) 854,000 854,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ค่าจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพ

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะทาง 2,000

ล้อวัดระยะ แบบ
อนาล็อก พับ 2 ท่อน

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนโรงเรียน
บ้านท่าเตียน (ช่วงที่3)  
หมู่ที่ 7

493,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล้ก
พร้อมรางระบายน้ํา 
สายทางถนนตลาดหัว
คลองแหลม หมู่ที่ 4

493,000

โครงการขุดทางระบาย
น้ําเลียบถนนสายคลอง
ชะอวด - แพรกเมือง 
และซ่อมแซมถนนโดย
ถมลูกรัง  หมู่ที่  5

467,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  12:07:27 หน้า : 19/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ค่าจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพ

40,000 40,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะทาง 2,000

ล้อวัดระยะ แบบ
อนาล็อก พับ 2 ท่อน

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนโรงเรียน
บ้านท่าเตียน (ช่วงที่3)  
หมู่ที่ 7

493,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล้ก
พร้อมรางระบายน้ํา 
สายทางถนนตลาดหัว
คลองแหลม หมู่ที่ 4

493,000

โครงการขุดทางระบาย
น้ําเลียบถนนสายคลอง
ชะอวด - แพรกเมือง 
และซ่อมแซมถนนโดย
ถมลูกรัง  หมู่ที่  5

467,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดซ์อเครื่องสูบ
น้ําไฟฟ้าพร้อมท่อ 
มอเตอร์ หมู่ที่ 2

100,000

โครงการจัดซื้อวัสดุหิน
เกล็ดปรับปรุงพื้นที่  
บริเวณที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลแหลม  
หมู่ที่  4

60,000

โครงการปรับปรุงถนน
โดยถมลูกรังสายจาก
ถนนโคกสูง ธัมมัง-คลอง
โคกสูงธัมมัง (หน้า
บริษัท)  หมู่ที่ 6

165,000

โครงการปรับปรุงถนน
โดยถมลูกรังสายจาก
บ้านนายเริ่ม ทองบุญ
ชู-เขตตําบลควนชะลิก 
หมู่ที่ 10

414,000

โครงการฝังท่อระบาย
น้ําบ้านนางเวียง-บ้าน
นางเหิม ทองเกียรติ หมู่
ที่ 8

80,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดซ์อเครื่องสูบ
น้ําไฟฟ้าพร้อมท่อ 
มอเตอร์ หมู่ที่ 2

100,000

โครงการจัดซื้อวัสดุหิน
เกล็ดปรับปรุงพื้นที่  
บริเวณที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลแหลม  
หมู่ที่  4

60,000

โครงการปรับปรุงถนน
โดยถมลูกรังสายจาก
ถนนโคกสูง ธัมมัง-คลอง
โคกสูงธัมมัง (หน้า
บริษัท)  หมู่ที่ 6

165,000

โครงการปรับปรุงถนน
โดยถมลูกรังสายจาก
บ้านนายเริ่ม ทองบุญ
ชู-เขตตําบลควนชะลิก 
หมู่ที่ 10

414,000

โครงการฝังท่อระบาย
น้ําบ้านนางเวียง-บ้าน
นางเหิม ทองเกียรติ หมู่
ที่ 8

80,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
-  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- อุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นอําเภอหัวไทร 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564

เงินอุดหนุนเอกชน

- ค่าสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน

200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

- อุดหนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
แหลม

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
-  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- อุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นอําเภอหัวไทร 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

- ค่าสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน

200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

- อุดหนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
แหลม

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพร
เกียรติฯเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี 
ประจําปพุทธศักราช 
2564 (03 มิ.ย 64)

10,000

- อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปหลวง 
ประจําปพุทธศักราช 
2564 (12 ส.ค 64)

10,000

- อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจําปพุทธศักราช 
2564 (28 ก.ค 64)

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพร
เกียรติฯเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี 
ประจําปพุทธศักราช 
2564 (03 มิ.ย 64)

10,000

- อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปหลวง 
ประจําปพุทธศักราช 
2564 (12 ส.ค 64)

10,000

- อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจําปพุทธศักราช 
2564 (28 ก.ค 64)

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนโครงการเรียน
รู้ทางด้านวัฒนธรรมใน
กระบวนการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมงานประเพณี
แห่ผ้าขึ่นธาตุ (วัน
มาฆบูชา) ประจําป  
2564

2,500

- อุดหนุนโครงการเรียน
รู้ทางวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดกระบวน
แห่หมรับงานประเพณี
บุญเดือนสิบ ประจําป  
2564

10,000

- อุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแหลม

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้าน
แหลมกลาง

38,900

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้าน
ท่อมหมู่

180,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนโครงการเรียน
รู้ทางด้านวัฒนธรรมใน
กระบวนการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมงานประเพณี
แห่ผ้าขึ่นธาตุ (วัน
มาฆบูชา) ประจําป  
2564

2,500

- อุดหนุนโครงการเรียน
รู้ทางวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดกระบวน
แห่หมรับงานประเพณี
บุญเดือนสิบ ประจําป  
2564

10,000

- อุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแหลม

1,812,000 1,812,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้าน
แหลมกลาง

38,900

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้าน
ท่อมหมู่

180,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 4

78,400

รวม 14,512,000 1,739,000 1,612,000 840,500 20,000 5,915,700 50,000 275,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 4

78,400

รวม 7,805,680 194,000 11,436,120 44,400,000
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