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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลแหลม
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแหลม จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลแหลม จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 18,587,525.03 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 65,431,834.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,860,183.90 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 37,189.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 42,567,268.42 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 46,465.72 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 32,165.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 125,641.00 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 1,309,360.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 235,550.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,727,036.27 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,091,050.23 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 13,742,406.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 40,547,621.32 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,151,252.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,428,661.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,370,814.19 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,795,754.13 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,801,140.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 13,742,406.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,645,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,065,600.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแหลม
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 46,465.72 363,000.00 320,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

32,165.20 35,000.00 27,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 125,641.00 150,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

1,309,360.00 1,600,000.00 1,400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 235,550.00 52,000.00 301,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,749,181.92 2,200,000.00 2,150,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,727,036.27 18,700,000.00 18,350,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,727,036.27 18,700,000.00 18,350,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,091,050.23 23,500,000.00 23,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

23,091,050.23 23,500,000.00 23,500,000.00

รวม 42,567,268.42 44,400,000.00 44,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแหลม
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,151,252.00 14,512,000.00 15,065,845.00

งบบุคลากร 11,428,661.00 12,833,620.00 13,885,180.00

งบดําเนินงาน 8,370,814.19 11,179,380.00 11,934,775.00

งบลงทุน 5,795,754.13 3,452,800.00 963,500.00

งบเงินอุดหนุน 1,801,140.00 2,397,200.00 2,150,700.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 40,547,621.32 44,400,000.00 44,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลแหลม

อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลแหลม
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,437,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 209,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,007,355

แผนงานสาธารณสุข 275,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,420,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 727,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,275,000

แผนงานการเกษตร 1,672,000

แผนงานการพาณิชย 1,841,100

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,065,845

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 44,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลแหลม

อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,065,845 15,065,845
    งบกลาง 15,065,845 15,065,845

รวม 15,065,845 15,065,845

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,406,000 0 2,011,200 199,200 8,616,400
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 0 0 0 2,484,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,921,280 0 2,011,200 199,200 6,131,680

งบดําเนินงาน 2,061,000 20,000 543,000 17,000 2,641,000
    คาตอบแทน 795,000 0 153,000 7,000 955,000

    คาใช้สอย 612,000 20,000 230,000 10,000 872,000

    คาวัสดุ 279,000 0 160,000 0 439,000

    คาสาธารณูปโภค 375,000 0 0 0 375,000

งบลงทุน 89,000 0 32,000 38,800 159,800
    คาครุภัณฑ 89,000 0 32,000 38,800 159,800

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

รวม 8,576,000 20,000 2,586,200 255,000 11,437,200

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 164,000 45,000 209,000
    คาใช้สอย 164,000 0 164,000

    คาตอบแทน 0 45,000 45,000

รวม 164,000 45,000 209,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 245,280 3,003,500 3,248,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 245,280 3,003,500 3,248,780

งบดําเนินงาน 198,000 2,629,775 2,827,775
    คาตอบแทน 38,000 25,000 63,000

    คาใช้สอย 150,000 1,399,775 1,549,775

    คาวัสดุ 10,000 1,190,000 1,200,000

    คาสาธารณูปโภค 0 15,000 15,000

งบลงทุน 0 47,600 47,600
    คาครุภัณฑ 0 47,600 47,600

งบเงินอุดหนุน 10,000 1,873,200 1,883,200
    เงินอุดหนุน 10,000 1,873,200 1,883,200

รวม 453,280 7,554,075 8,007,355

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 75,000 75,000
    คาใช้สอย 55,000 55,000

    คาวัสดุ 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
    คาใช้สอย 50,000 50,000

รวม 50,000 50,000

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,823,000 0 0 1,823,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,823,000 0 0 1,823,000

งบดําเนินงาน 1,190,000 250,000 20,000 1,460,000
    คาตอบแทน 205,000 0 0 205,000

    คาใช้สอย 795,000 0 20,000 815,000

    คาวัสดุ 190,000 250,000 0 440,000

งบลงทุน 137,000 0 0 137,000
    คาครุภัณฑ 11,000 0 0 11,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 126,000 0 0 126,000

รวม 3,150,000 250,000 20,000 3,420,000

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

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

รวม 20,000 20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 430,000 250,000 680,000
    คาใช้สอย 380,000 250,000 630,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

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

รวม 430,000 297,500 727,500

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบดําเนินงาน 800,000 800,000
    คาใช้สอย 800,000 800,000

งบลงทุน 475,000 475,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 475,000 475,000

รวม 1,275,000 1,275,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 1,652,000 20,000 1,672,000
    คาใช้สอย 252,000 20,000 272,000

    คาวัสดุ 400,000 0 400,000

    คาสาธารณูปโภค 1,000,000 0 1,000,000

รวม 1,652,000 20,000 1,672,000

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 197,000 197,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 197,000 197,000

งบดําเนินงาน 1,500,000 1,500,000
    คาใช้สอย 200,000 200,000

    คาวัสดุ 300,000 300,000

    คาสาธารณูปโภค 1,000,000 1,000,000

งบลงทุน 144,100 144,100
    คาครุภัณฑ 144,100 144,100

รวม 1,841,100 1,841,100

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,437,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 209,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,007,355

แผนงานสาธารณสุข 275,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,420,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 727,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,275,000

แผนงานการเกษตร 1,672,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,841,100

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,065,845

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 44,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลแหลม และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอหัวไทร

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลแหลม
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลแหลมปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลแหลมมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลแหลม

อนุมัติ

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

(นายสมยศ  สุจริตธนารักษ์)

ตําแหนง นายอําเภอหัวไทร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแหลม

อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 183,876.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 113,215.42 7,344.64 3,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 30,961.08 350,000.00 -14.29 % 300,000.00
     ภาษีป้าย 7,880.00 8,160.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 304,971.92 46,465.72 363,000.00 320,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,513.20 1,513.20 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 750.00 600.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,020.00 800.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 9,300.00 22,300.00 10,000.00 -60.00 % 4,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 15,968.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,624.00 4,952.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 33,175.20 32,165.20 35,000.00 27,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 141,380.99 125,641.00 150,000.00 -33.33 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 141,380.99 125,641.00 150,000.00 100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 1,121,576.00 1,309,360.00 1,600,000.00 -12.50 % 1,400,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,121,576.00 1,309,360.00 1,600,000.00 1,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 234,000.00 50,000.00 500.00 % 300,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 11,370.00 1,550.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,370.00 235,550.00 52,000.00 301,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 454,059.68 454,766.29 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,261,343.02 8,604,221.20 9,500,000.00 -3.16 % 9,200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,474,708.33 2,464,890.11 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 85,900.95 64,361.75 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,356,009.29 4,653,679.97 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 148,112.92 143,905.88 100,000.00 50.00 % 150,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 451,948.84 378,238.07 500,000.00 -80.00 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

794,994.00 962,973.00 500,000.00 60.00 % 800,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,027,077.03 17,727,036.27 18,700,000.00 18,350,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 22,662,163.32 23,091,050.23 23,500,000.00 0.00 % 23,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,662,163.32 23,091,050.23 23,500,000.00 23,500,000.00
รวมทุกหมวด 43,301,714.46 42,567,268.42 44,400,000.00 44,000,000.00

วันที่พิมพ : 19/8/2564  15:52:46 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแหลม

อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 44,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 320,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 27,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 4,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,400,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 1,400,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 301,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,350,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,200,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

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

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,500,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 90,204 89,556 120,000 0 % 120,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,874 3,088 5,500 100 % 11,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,550,800 9,586,700 10,416,000 1.77 % 10,600,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,548,800 1,542,400 1,800,000 -3.33 % 1,740,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 55,000 54,000 72,000 0 % 72,000

เงินสํารองจาย 1,020,307.5 1,426,758 1,800,500 -5.43 % 1,702,745

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 410,000

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 0 0 0 100 % 140,100

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญพนักงานครู 
(ช.ค.บ.)

0 0 0 100 % 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลแหลม

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

รายจายตามข้อผูกพัน 120,000 120,000 0 0 % 0

- เงินชวยพิเศษ 0 0 0 100 % 50,000

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)

0 0 0 100 % 120,000

- เงินสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขา
ภาพ ระดับท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

189,035 205,000 418,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 0 123,750 50,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 12,578,020.5 13,151,252 14,802,000 15,065,845
รวมงบกลาง 12,578,020.5 13,151,252 14,802,000 15,065,845
รวมงบกลาง 12,578,020.5 13,151,252 14,802,000 15,065,845

รวมแผนงานงบกลาง 12,578,020.5 13,151,252 14,802,000 15,065,845
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

172,800 158,166 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,627,200 1,627,200 1,800,000 0 % 1,800,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 2,383,686 2,484,720 2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,335,744 2,209,388 2,551,000 11.1 % 2,834,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

95,040 81,716 96,000 0 % 96,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 104,997 126,000 0 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 242,400 255,060 284,500 6.5 % 303,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 354,000 399,000 27.57 % 509,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 45,420 66,900 -20.78 % 53,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,039,184 3,050,581 3,523,400 3,921,280
รวมงบบุคลากร 5,437,504 5,434,267 6,008,120 6,406,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

26,000 2,500 54,000 696.3 % 430,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 174,800 181,718 280,000 0 % 280,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 52,150 42,675 90,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 252,950 226,893 429,000 795,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 236,690 228,642.63 0 0 % 0

- คาจ้างถายเอกสาร 0 0 8,000 -100 % 0

- คาเชาเหมาเครื่องถายเอกสาร 0 0 36,000 -100 % 0

- คาซักฟอก 0 0 5,000 -100 % 0

- คาติดตั้ง network ภายในสํานักงาน 0 0 60,000 -100 % 0

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 13,500 -100 % 0

- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 5,000 -100 % 0

-คาจ้างถายเอกสาร 0 0 0 100 % 8,000

-คาเชาเหมาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 36,000

-คาซักฟอก 0 0 0 100 % 5,000
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-คาเบี้ยประกัน 0 0 0 100 % 20,000

-คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 16,835 70,000 -57.14 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาของขวัญของรางวัล 0 0 5,000 -100 % 0

- คาโครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 3,000 -100 % 0

- คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ซึ่ง
เป็นวันสําคัญของทางราชการ

0 0 10,000 -100 % 0

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -100 % 0

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 30,000

คาของขวัญของรางวัล 2,000 2,700 0 0 % 0

-คาของขวัญของรางวัล 0 0 0 100 % 5,000

-คาโครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 3,000

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ซึ่ง
เป็นวันสําคัญของทางราชการ

4,450 31,970 0 0 % 0

-คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ซึ่ง
เป็นวันสําคัญของทางราชการ

0 0 0 100 % 10,000

-คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 36,037 23,678 0 0 % 0
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-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 51,150 0 0 0 % 0

-คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 400,000

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

90,389 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,690.97 362,825.53 45,000 -77.78 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 446,406.97 666,651.16 310,500 612,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,608.85 89,261 50,000 40 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 33.33 % 4,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,797 14,937 10,000 -20 % 8,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,727.27 46,204.75 70,000 0 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 60,000 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,800 49,550 60,000 0 % 60,000

วัสดุอื่น 0 0 1,000 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 144,933.12 199,952.75 269,000 279,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 103,963.32 116,677.32 200,000 0 % 200,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,852 3,852 10,000 -50 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,028 57,470 30,000 66.67 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 108,798.9 107,805.32 110,000 0 % 110,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 219,642.22 285,804.64 350,000 375,000
รวมงบดําเนินงาน 1,063,932.31 1,379,301.55 1,358,500 2,061,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

       1.  จัดซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์ (ตู้
สาขาโทรศัพท์) ชนิดดิจิตอล (Digital  
PABX) ที่สามารถรองรับคูสายภายนอกได้
จํานวน 3 หมายเลข และรองรับคูสายชนิด
ตางๆ ได้ 8 หมายเลข พร้อมติดตั้งโทรศัพท์
ภายใน สํานักงาน จํานวน 5 จุด วงเงินงบ
ประมาณ 24,500 บาท
 2.  จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
  2.1 เครื่องโทรศัพท์ Digital มีจอ LCD 
โชว์เบอร์โทรเข้า จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบ
ประมาณ 2,000 บาท 
  2.2 เครื่องแบบ Analog จํานวน 5 เครื่อง 
วงเงินงบประมาณ 5,000 บาท  
 รวมวงเงินงบประมาณ  31,500.00.-  
(สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคา
ตามท้องตลาด

0 0 31,500 -100 % 0

-  คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 20,000 -100 % 0

- เก้าอี้ 0 0 15,600 -100 % 0

- คาจัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับผู้บริหาร   0 0 36,000 -100 % 0

-เก้าอี้ 0 0 0 100 % 10,000
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เก้าอี้สํานักงาน 0 8,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 102,000 62,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

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

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

- คาจัดซื้อกล้องถายภาพ 0 0 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้น้ําดื่ม 9,980 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 44,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวงผล 

0 0 22,000 -100 % 0

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

0 0 10,000 -100 % 0

- เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 AV 0 0 0 100 % 5,000

- อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 0 0 1,400 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 0 16,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 15,000 2,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  15:54 หน้า : 9/53



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

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 0 2,800 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 126,980 101,600 1,030,500 89,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารสํานักงานปลัด อบ
ต.แหลม หมูที่ 4

0 487,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 487,000 0 0
รวมงบลงทุน 126,980 588,600 1,030,500 89,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000 20,000 0 0 % 0

- อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอหัวไทร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 20,000 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอหัวไทร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

-  คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ  

0 0 25,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,648,416.31 7,422,168.55 8,442,120 8,576,000
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - โครงการจัดเวทีประชาคมและสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดทําเวทีประชาคมและสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

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

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

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

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,221,720 1,293,420 1,560,000 -0.64 % 1,550,000

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 205,380 216,420 250,000 0 % 250,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 134,880 138,960 156,000 0 % 156,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 20,460 24,000 -45 % 13,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,627,980 1,711,260 2,032,000 2,011,200
รวมงบบุคลากร 1,627,980 1,711,260 2,032,000 2,011,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 4,000 -25 % 3,000

คาเชาบ้าน 89,000 95,000 120,000 0 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,300 5,530 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 98,300 100,530 174,000 153,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 149,200 153,879.7 220,000 -27.27 % 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 28,687 18,857 40,000 -50 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 7,850 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 177,887 180,586.7 280,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,278 64,952.1 70,000 0 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,424 57,424 90,000 0 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 50,702 122,376.1 160,000 160,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 9,675 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,675 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 336,564 403,492.8 614,000 543,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 56,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต 0 10,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ 6,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 32,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 0 100 % 10,000

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 2

0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,000 113,600 22,000 32,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างอาคารสํานักงานกองคลัง 
อบต.แหลม หมูที่ 4

0 487,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 487,000 0 0
รวมงบลงทุน 6,000 600,600 22,000 32,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,970,544 2,715,352.8 2,668,000 2,586,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 199,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 199,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 199,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 7,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

- คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 5,000

-คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)

0 0 0 100 % 4,300

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 38,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 38,800

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 255,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,620,610.31 10,157,521.35 11,130,120 11,437,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างเหมารักษาดูแลความปลอดภัยที่ทํา
การ อบต.

0 0 84,000 0 % 84,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจํา อบต.แหลม

0 0 0 100 % 50,000

- โครงการรณรงค์สงเสริมความปลอดภัย 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร เทศกาลตาง 
ๆ  

0 0 30,000 -100 % 0

- โครงการรณรงค์สงเสริมความปลอดภัย 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร เทศกาลตาง 
ๆ

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการรณรงค์สงเสริมความปลอดภัย 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล
สําคัญตาง ๆ

62,100 10,200 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 62,100 10,200 114,000 164,000
รวมงบดําเนินงาน 62,100 10,200 114,000 164,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 62,100 10,200 114,000 164,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 18,900 42,000 7.14 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 0 18,900 42,000 45,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 129,062 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 129,062 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 0 147,962 42,000 45,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อป้ายไฟจราจร 0 48,000 0 0 % 0

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

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 195,962 42,000 45,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 62,100 206,162 156,000 209,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 230,000 6.64 % 245,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 230,000 245,280
รวมงบบุคลากร 0 0 230,000 245,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 38,000 38,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 5,000

- โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 42,000 -100 % 0

-คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 116,325 120,000 0 0 % 0

-โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 130,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 84,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 116,325 204,000 72,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 116,325 204,000 110,000 198,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

- เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน 
(จอสแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว

0 0 17,000 -100 % 0

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tak Primter) 

0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 23,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 23,800 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

-โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนรู้เด็ก นักเรียนและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุป
นายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ในการ
แก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่
อานไมออกเขียนไมได้ให้มีการพัฒนาทักษะ
เพิ่มเติมจากห้องเรียนให้สามารถอานออก
เขียนได้

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 116,325 204,000 363,800 453,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,438,980 1,450,323 1,660,000 5.99 % 1,759,500

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 80,500 4.35 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 874,080 950,256 1,028,500 5.49 % 1,085,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 59,940 84,375 89,000 -15.73 % 75,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,411,500 2,526,954 2,858,000 3,003,500
รวมงบบุคลากร 2,411,500 2,526,954 2,858,000 3,003,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,600 22,716 26,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 22,600 22,716 26,000 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 19,060 19,730 0 0 % 0

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -100 % 0
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- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 1,342,270 0.19 % 1,344,775

- โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน

0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,380 16,358 0 0 % 0

-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,477,700 1,422,870 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,501,140 1,458,958 1,417,270 1,399,775
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,190,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,158,991.34 717,892.86 1,255,110 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,158,991.34 717,892.86 1,255,110 1,190,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 8,446.17 8,255.78 30,000 -50 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,446.17 8,255.78 30,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 2,691,177.51 2,207,822.64 2,728,380 2,629,775
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 34,000

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tak Primter)

0 0 0 100 % 8,600

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 47,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 47,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,768,000 1,747,840 0 0 % 0

- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารสวนตําบลแหลม

0 0 1,812,000 3.38 % 1,873,200

รวมเงินอุดหนุน 1,768,000 1,747,840 1,812,000 1,873,200
รวมงบเงินอุดหนุน 1,768,000 1,747,840 1,812,000 1,873,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,870,677.51 6,482,616.64 7,398,380 7,554,075
รวมแผนงานการศึกษา 6,987,002.51 6,686,616.64 7,762,180 8,007,355
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด 39,270 39,270 0 0 % 0

โครงการรณรงค์การกําจัดและคัดแยกขยะ
ภายในตําบลแหลม

76,076 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 115,346 39,270 0 0
รวมงบดําเนินงาน 115,346 39,270 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 115,346 39,270 0 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

0 0 0 100 % 55,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 55,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 55,000 55,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 75,000 75,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

- คาสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 0 0 200,000 -100 % 0

คาสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 0 0 0 100 % 200,000

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 275,000 275,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 115,346 39,270 275,000 275,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการ

0 0 15,000 -100 % 0

-โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้วยโอกาส

0 0 15,000 -100 % 0

-โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการ

0 0 0 100 % 15,000

-โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ

0 0 20,000 0 % 20,000

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

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 50,000 50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 50,000 50,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,243,500 1,314,960 1,310,000 8.4 % 1,420,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 270,600 217,980 310,000 5.16 % 326,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 41,100 21,040 48,000 -27.08 % 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,597,200 1,595,980 1,710,000 1,823,000
รวมงบบุคลากร 1,597,200 1,595,980 1,710,000 1,823,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

247,350 347,450 200,000 0 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 37,000 32,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 286,750 379,450 200,000 205,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 313,710 485,900 550,000 0 % 550,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,720 6,806 20,000 -50 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,588 10,510 225,000 0 % 225,000

รวมค่าใช้สอย 333,018 503,216 795,000 795,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,529 20,290 25,000 0 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 0 9,809 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 99,605 0 130,000 -23.08 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 23,040 45,000 0 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 149,134 53,139 210,000 190,000
รวมงบดําเนินงาน 768,902 935,805 1,205,000 1,190,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 0 51,000 -100 % 0

จัดจ้างทําโต๊ะรับแขก พร้อมที่นั่งประกอบ 
จํานวน 1 ชุด

0 39,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 10,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก  4  
ฟุต

0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าพร้อมทอ
มอเตอร์ หมูที่ 2
-ตั้งไว้เป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าพร้อม
ทอมอเตอร์ โดยใช้มอเตอร์ขนาด 5 แรงม้า
ใช้กับกระแสไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220 
โวลล์  
-ขนาดทอสง (แสตนเลส) ไมน้อยกวา 8 นิ้ว 
ความยาว 8 เมตร 
-อุกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของ
มอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้
งานได้

0 0 100,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 0 11,000 -100 % 0

เครื่องเป่าลม 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะทาง 0 0 2,000 -100 % 0

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

0 15,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 32,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 16,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,900 81,100 191,000 11,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมสนามโรงเรียนบ้านท้ายโนต  
หมูที่ 9

0 0 0 100 % 126,000
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คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารผลิตน้ําเพื่อการ
เกษตรองค์การบริหารสวนตําบลแหลม หมู
ที่ 4

0 175,300 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนโรงเรียนบ้านทาเตียน (ชวงที่3) 
 หมูที่ 7

0 0 493,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนางแก้ว (ชวงที่1) หมูที่ 4,2,6

498,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนซอยสมพงศ์  หมูที่ 4 

498,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านตกป่า-ประปาท้ายโนต-บ้าน
นายผล หมูที่ 9

0 469,934.17 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก
พร้อมรางระบายน้ํา สายทางถนนตลาดหัว
คลองแหลม หมูที่ 4

0 0 493,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยนายวิโรจน์  (ชวงที่ 3) หมูที่ 3

0 470,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยนายวิโรจน์ (ชวงที่ 2) หมูที่ 3 

498,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านแหลมออก หมูที่ 1

0 469,914.09 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยแหลมตก หมูที่ 4

0 488,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนโรงเรียนบ้านทาเตียน (ชวงที่ 
2) หมูที่ 7

0 469,905.87 0 0 % 0

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

0 485,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโรงเรียนบ้านทาเตียน  หมูที่ 7 

498,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วเหล็กสนามฟุตซอลองค์
การบริหารสวนตําบลแหลม หมูที่ 4

0 389,600 0 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารห้องน้ําสาธารณะ 
อบต.แหลม หมูที่ 4

0 487,000 0 0 % 0

โครงการขุดทางระบายน้ําเลียบถนนสาย
คลองชะอวด - แพรกเมือง และซอมแซม
ถนนโดยถมลูกรัง  หมูที่  5

0 0 467,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อวัสดุหินเกล็ดปรับปรุงพื้นที่  
บริเวณที่ทําการองค์การบริหารสวนตําบล
แหลม  หมูที่  4

0 0 60,000 -100 % 0
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โครงการตอกเสาเข็มกันตลิ่งและถมดินเสริม
ไหลทางถนนสายจากถนนทางหลวง 3053 - 
ชายพรุ  หมูที่ 5

123,000 0 0 0 % 0

โครงการบูรณะซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองไซร์ (ชวงที่ 1)  หมูที่ 5

0 482,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังถนน
สายหัวควนโถ๊ะ – บ้านนายชอบ  หมูที่ 10 

294,000 0 0 0 % 0

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

354,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังสายจาก
ถนนโคกสูง ธัมมัง-คลองโคกสูงธัมมัง (หน้า
บริษัท)  หมูที่ 6

0 0 165,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังสายจาก
ถนนบ้านนางฉวี - หนองนกเภา (ม.3 ต.เขา
พังไกร) หมูที่ 1 

339,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังสายจาก
บ้านนายเริ่ม ทองบุญชู-เขตตําบลควนชะลิก 
หมูที่ 10

0 0 414,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนสาย
บ้านทองจันทร์ – พังการทราย - หัวยอ  หมู
ที่ 8

423,000 0 0 0 % 0
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โครงการฝังทอระบายน้ําบ้านนางเวียง-บ้าน
นางเหิม ทองเกียรติ หมูที่ 8

0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,525,000 4,386,654.13 2,172,000 126,000
รวมงบลงทุน 3,574,900 4,467,754.13 2,363,000 137,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,941,002 6,999,539.13 5,278,000 3,150,000
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 221,965 113,019 320,000 -21.88 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 221,965 113,019 320,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 221,965 113,019 320,000 250,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย หมูที่ 2 
บ้านแหลมกลาง

67,100 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 67,100 0 0 0
รวมงบลงทุน 67,100 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 2 
บ้านแหลมกลาง

0 0 38,900 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 3 
บ้านทอมหมู

0 0 190,400 -100 % 0

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

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 9 
บ้านท้ายโนต

149,505.01 0 0 0 % 0

โครงการประปาหมูบ้าน บ้านทองจันทร์ หมู
ที่ 8 

0 0 520,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 149,505.01 0 827,700 0
รวมงบเงินอุดหนุน 149,505.01 0 827,700 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 438,570.01 113,019 1,147,700 250,000
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ อบต
.แหลม

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 40,000 -100 % 0

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

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 90,000 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการรณรงค์การกําจัดและคัดแยกขยะ
ในตําบลแหลม

0 0 0 100 % 20,000

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

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,379,572.01 7,112,558.13 6,515,700 3,420,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือนและระดับตําบล

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือนและระดับตําบล

19,776 0 0 0 % 0

-โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือนและระดับตําบล

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 19,776 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 19,776 0 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 19,776 0 20,000 20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 19,776 0 20,000 20,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการสงนักกีฬาหรือนักกีฑาเข้ารวม
การแขงขันในระดับตาง ๆ

0 0 0 100 % 10,000

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

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

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด 47,880 0 0 0 % 0

-โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนโดยการ
แขงขันกีฬาอําเภอ

29,440 0 0 0 % 0

-โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในการ
แขงขันกีฬาอําเภอ

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 350,720 0 30,000 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 50,758 0 0 100 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 73,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 50,758 0 73,000 50,000
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รวมงบดําเนินงาน 401,478 0 103,000 430,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จักรยานบริหารข้อเขา แบบนั่งตรงปั่น
จักรยาน

44,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องและออก
กําลังขา

19,000 0 0 0 % 0

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

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

อุปกรณ์บริหารแขน ข้อเขา ขา (แบบย่ํา
เท้า)

22,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารแขน ขา แบบก้าวเดิน 22,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารแขน เขา ลดหน้าท้องแบบ
ถีบดึง(ล้อยาง)

18,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารแขน หน้าอก หัวไหล 22,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารไหลและขา 20,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์ยกน้ําหนัก 20,000 0 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 250,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 250,000 0 0 0
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 651,478 0 103,000 430,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการแหเทียนพรรษา 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

97,600 0 0 0 % 0

-โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

0 0 0 100 % 120,000

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 116,070 119,300 0 0 % 0

-โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 120,000 0 % 120,000

โครงการแหเทียนพรรษา 7,076 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 220,746 119,300 130,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 220,746 119,300 130,000 250,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 37,500 33,300 0 0 % 0
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- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพร
เกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี ประจําปพุทธศักราช 2564 (03 มิ.ย 
64)

0 0 10,000 -100 % 0

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

0 0 10,000 -100 % 0

- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
ประจําปพุทธศักราช 2564 (28 ก.ค 64)

0 0 15,000 -100 % 0

- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
ประจําปพุทธศักราช 2565 (28 ก.ค 65)

0 0 0 100 % 15,000

- อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
ในกระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรมงาน
ประเพณีแหผ้าขึ่นธาตุ (วันมาฆบูชา) 
ประจําป  2564

0 0 2,500 -100 % 0
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- อุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีสวนรวมในการจัดกระ
บวนแหหมรับงานประเพณีบุญเดือนสิบ 
ประจําป  2564

0 0 10,000 -100 % 0

-โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปพุทธ
ศักราช 2565 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

0 0 0 100 % 10,000

-โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
ประจําปพุทธศักราช 2565 ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2565

0 0 0 100 % 10,000

-โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวน
การมีสวนรวมในกิจกรรมงานประเพณีแห
ผ้าขึ้นธาตุ(วันมาฆบูชา) ประจําป 2565

0 0 0 100 % 2,500

-โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยการมี
สวนรวมในการจัดขบวนแหหมฺรับประเพณี
บุญเดือนสิบ ประจําป 2565

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 37,500 33,300 47,500 47,500
รวมงบเงินอุดหนุน 37,500 33,300 47,500 47,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 258,246 152,600 177,500 297,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 909,724 152,600 280,500 727,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 800,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 800,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยนายวิโรจน์ ชวงที่ 4 หมูที่ 3

0 0 0 100 % 229,000

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสาย
จากคลองราชดําริ-บ้านนายผิน  ยิ้มหยู  หมู
ที่ 8

0 0 0 100 % 246,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 475,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 475,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 1,275,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,275,000

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

งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 143,000 156,000 0 0 % 0

- คาจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบ
น้ําไฟฟ้า บ้านหนองโพรง หมูที่ 5 0 0 72,000 -100 % 0

- คาจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบ
น้ําไฟฟ้าบ้านโคกขอย  หมูที่  1

0 0 36,000 -100 % 0

-คาจ้างเหมาดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุง 
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง หมู
ที่ 5

0 0 37,500 -100 % 0

-คาจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษา ปรับปรุง 
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง หมู
ที่ 5

0 0 0 100 % 60,000

-คาจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบ
น้ําไฟฟ้า บ้านหนองโพรง หมูที่ 9

0 0 0 100 % 72,000

-คาจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบ
น้ําไฟฟ้าเกาะสําโรง หมุที่ 9

0 0 84,000 -100 % 0

-คาจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบ
น้ําไฟฟ้าเกาะสําโรง หมูที่ 5

0 0 0 100 % 84,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

-คาจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบ
น้ําไฟฟ้าบ้านโคกขอย หมูที่ 1

0 0 0 100 % 36,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,348.5 100,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 172,348.5 256,000 229,500 252,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 393,482 271,641.4 400,000 0 % 400,000

วัสดุการเกษตร 6,270 19,650 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 7,420 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 399,752 298,711.4 400,000 400,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,037,348.37 684,774.07 1,000,000 0 % 1,000,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,037,348.37 684,774.07 1,000,000 1,000,000
รวมงบดําเนินงาน 1,609,448.87 1,239,485.47 1,629,500 1,652,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

- อุดหนุนศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแหลม

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 1,609,448.87 1,239,485.47 1,649,500 1,652,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี(งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น)

0 0 0 100 % 20,000

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

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 1,609,448.87 1,239,485.47 1,649,500 1,672,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 152,520 160,200 170,000 10 % 187,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 6,900 0 24,000 -58.33 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 160,200 194,000 197,000
รวมงบบุคลากร 159,420 160,200 194,000 197,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 65,048 38,841 150,000 0 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,128.3 324,084.7 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 70,176.3 362,925.7 220,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,300 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 275,475 360,414 0 100 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุอื่น 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 290,775 360,414 300,000 300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 664,141.23 827,816.03 1,000,000 0 % 1,000,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 664,141.23 827,816.03 1,000,000 1,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 1,025,092.53 1,551,155.73 1,520,000 1,500,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ําบาดาลแบบ 
SUBMERSE ขนาด 1.5 HP

0 0 0 100 % 46,200

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ําบาดาลแบบ 
SUBMERSE ขนาด 2 HP

0 0 0 100 % 63,800

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ําแบบหอยโขง  ขนาด  2 
HP

0 0 0 100 % 9,900

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ําแบบหอยโขง  ขนาด  3 
HP

0 0 0 100 % 24,200

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องจายสารละลายคลอรีน 0 0 45,000 -100 % 0

มอเตอร์สูบน้ําบาดาล แบบ SUBMER 
ขนาด 1.5 HP

20,200 0 0 0 % 0

มอเตอร์สูบน้ําบาดาล แบบ SUBMER 
ขนาด 2 HP

27,500 0 0 0 % 0

มอเตอร์สูบน้ําบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 
1.5 HP 

0 41,000 0 0 % 0

มอเตอร์สูบน้ําบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 
2 HP 

0 49,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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มอเตอร์สูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 2 HP 17,900 0 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 87,000 90,800 45,000 144,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารประปาและห้อง
เก็บวัสดุ อบต.แหลม หมูที่ 4

103,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 103,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 190,000 90,800 45,000 144,100

รวมงานกิจการประปา 1,374,512.53 1,802,155.73 1,759,000 1,841,100
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,374,512.53 1,802,155.73 1,759,000 1,841,100

รวมทุกแผนงาน 38,656,112.73 40,547,621.32 44,400,000 44,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแหลม

อําเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,065,845 บาท
งบกลาง รวม 15,065,845 บาท

งบกลาง รวม 15,065,845 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
และผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
แหลม
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 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
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับสํานักงาน
ประกันสังคม เพื่อให้พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
แหลม ได้รับสิทธิคุ้มครอง กรณีประสงคอันตรายหรือเจ็บ
ปวย ทุพพลภาพตาย เนื่องจากการทํางานให้แกนายจ้าง ในอัตรา
ร้อยละ 0.02 ของคาตอบแทนรวมคาครองชีพชั่วคราว 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2561
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,600,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นการรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุ 60
 ปีขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก
เกณฑการจาย  เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจายเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ)ที่ 2 พ.ศ.2561
       -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1234 ลงวันที่ 7มีนาคม 2560
       -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
      -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 8010.7
/ว6768 พฤศจิกายน2560
      -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 19/8/2564  15:55:40 หน้า : 2/73



เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,740,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลแหลม
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วนคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ)ที่ 2 พ.ศ.2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
    -หนังสือกรมกระทรวงสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561(สํานักงาน
ปลัด อบต.)

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 72,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อดําเนินการรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดสให้
แกผู้ปวยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมี
ความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งไมมีผู้อุปการะเลี้ยงดูไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้โดยผู้ปวยเอดสมีสิทธิ์ได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือนครบทั้ง 12 เดือน
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ)ที่ 2 พ.ศ.2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234
 ลงวันที่ 7       มีนาคม 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
(สํานักงานปลัด อบต.
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,702,745 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีที่จําเป็น ในกรณีฉุกเฉินที่
มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแหลม
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(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 8 กุมภาพันธ 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 8010.4/ว1064 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

รายจายตามข้อผูกพัน

- เงินชวยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยพิเศษของพนักงาน  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลแหลม
(สํานักปลัด)
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- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับตําบล  ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลแหลม      
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.)
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินชวยคาครอง
ชีพผู้รับบํานาญของราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562
   -(สํานักปลัด)

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู จํานวน 140,100 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญพนักงานครู
   -(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 410,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนบําเหน็จ  บํานาญ  ของ
พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลแหลม
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว3466   ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว2305 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม 2561
(สํานักงานปลัด อบต.)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,576,000 บาท

งบบุคลากร รวม 6,406,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-  ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ  20,400 บาท และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เดือนละ 11,220  บาท
/คน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  เดือนละ  1,750  บาท  รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เดือนละ  880  บาท/คน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
(สํานักงานปลัด อบต.) 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-   ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ1,750บาท และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เดือนละ 880 บาท/คน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200  บาท/คน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
-(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,800,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา  เดือนละ   11,220
  บาท  
รองประธานสภา  เดือนละ  9,180  บาท และสมาชิกสภา อบต
. แหลม เดือนละ  7,200  บาท/คน และคาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 7,200 บาท/เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,921,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,834,280 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน ๗   อัตรา   จํานวน  12 เดือน โดยจายให้กับ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา
2. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน  1 อัตรา
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา 
4. นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
5. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1  อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2  อัตรา 
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 96,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
1. คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท 
2.เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ  ในอัตราเดือนละ  920  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง พนักงานสวน
ตําบล จํานวน  2 อัตรา
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง) 
เดือนละ  7,000  บาท
2. หัวหน้าสํานักปลัด (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  เดือน
ละ  3,500  บาท   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 303,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างประจํา ให้  แก ลูกจ้าง
ประจํา  จํานวน  1  อัตรา  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 509,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  4 อัตรา  ได้แก ผู้ชวย
เจ้าพนักงานการเกษตร ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงาน
ขับรถยนต  และนักการภารโรง  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 53,000 บาท

-  ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างทุกตําแหนง
สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)
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งบดําเนินงาน รวม 2,061,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 795,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 430,000 บาท

-  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้   250,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการเลือก
ตั้งขององคการบริหารสวนตําบลแหลม
- คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.   
ตั้งไว้    60,000  บาท  ประกอบด้วย  * คาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  * คา
ประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวน พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแหลม  
* คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด 
- คาปวยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จํานวน ๒  อัตรา  ตั้ง
ไว้    120,000.-บาท    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(สํานักงาน ปลัด อบต.

คาเชาบ้าน จํานวน 280,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัด
สํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล และ ลูกจ้างประจํารตามระเบียบกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 (สํานักงานปลัด อบต.)
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกคณะผู้
บริหารตามระเบียบกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 612,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คาจ้างถายเอกสาร จํานวน 8,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างถายเอกสารขององคการบริหารสวนตําบล
แหลม
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
   -(สํานักปลัด)

-คาเชาเหมาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารขาวดํา 1 เครื่อง
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
   -(สํานักปลัด)

-คาซักฟอก จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาซักฟอกวัสดุผ้าที่ใช้ในกิจการงานตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลม
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ ว6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
   -(สํานักปลัด)

-คาเบี้ยประกัน จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันรถยนตสวนกลางสํานักปลัด
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
   -(สํานักปลัด)

-คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลม
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
   -(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ (ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
  กรกฎาคม  2548)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามคําสั่ง
อนุมัติของผู้บังคับบัญชา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)

-คาของขวัญของรางวัล จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดหาของรางวัลในการจัด
งาน กิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเป็นและความเหมาะสม คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธีการวัน
สําคัญตางๆ ตามวาระและโอกาส จําเป็นและมีความสําคัญ
   -(สํานักปลัด)

-คาโครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 3,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายวันท้องถิ่นไทย ขององคการบริหาร
สวนตําบลแหลม
   -(สํานักปลัด)

-คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ซึ่งเป็น
วันสําคัญของทางราชการ 
   -(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 19/8/2564  15:55:41 หน้า : 14/73



-คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล
   -ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   -(สํานักปลัด)

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น  ที่จําเป็นของพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง   คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  และบุคคลอื่นที่องคการบริหาร
สวนตําบลให้ไปราชการ  
   -(สํานักปลัด)

-คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิก
สภา องคการบริหารสวนตําบลแหลม  ในกรณีหมดวาระหรือวาง
เว้นจากตําแหนง หรือมีหนังสือสั่งการจากกระทรวง
มหาดไทย หรือหนังสือจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต
.)กําหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอม ฯลฯ
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
   -(สํานักปลัด)
    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซม  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน  คาซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน  เป็นต้น 
   -(สํานักปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 279,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- -ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน  กระดาษ,แฟม,ปากกา,เครื่องคํานวณเลข  และอื่น  ๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้   
(สํานักงานปลัด)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟิวส,หลอดไฟ
ฟา,สวิทต  และอื่น ๆ  ที่เข้าประเภทรายจายนี้   
(สํานักงานปลัด)
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด, ผงซัก
ฟอก, อาหารเสริมนม  และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้    
(สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุ พาหนะและขนสง เชน ยางนอก, ยาง
ใน, หัวเทียนและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจาย 
(สํานักงานปลัด)
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

-ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันดีเซล, น้ํามัน
เบนซิน, น้ํามันเครื่องและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้   
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 60,000 บาท

-ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย และจัดทําปายประชาสัมพันธ
ตาง ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
(สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ตลับหมึกชนิด Dot Matrix Printer ฯลฯ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ฮารดดิสกไดรฟ
 แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ (Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) 
เชน RAM เมาส (Mouse) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เครื่อง
อานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เราเตอร (Router) ฯลฯ
   -(สํานักงานปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรมองคการบริหารสวน
ตําบลแหลม
(สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลแหลม   

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลแหลม 
   -(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

-  ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย, โทรเลข,  ธนาณัติและ
ดวงตราไปรษณีย 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาสื่อสารผานดาวเทียม คาเชาพื้นที่เว็ปไซด คา
ดูแลระบบและพัฒนาระบบ   คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ   และให้หมายความถึงคาใช้จายเพื่อ
ให้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
   -(สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเชาเว็ปไซตของ อปท.
   -(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 89,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-เก้าอี้ จํานวน 10,000 บาท

-ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบเบาะหนังมีพนักพิงสูงมีเท้า
แขน 2 ข้างและล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 5,000 บาท ราคาตามท้องตลาด
   - ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3หน้า 94 ลําดับที่ 5
   -(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  2 เครื่อง ๆราคา 22,000
 บาทคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
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น้อยกวา 9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้าที่91 ลําดับที่ 3

- เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 AV จํานวน 5,000 บาท
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เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  จํานวน ๒ เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 2,500 บาท
   - มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
   - สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา ๑๕ นาที
   - ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3หน้า 94 ลําดับที่ 4
   -(สํานักงานปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ปกติ
(สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอหัวไทร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอําเภอหัวไทร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   -เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนที่สุดที่ มท
 0023.5/ว7252 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
  -หนังสือที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ที่ นศ 82401
/ว 612 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําเวทีประชาคมและสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําเวทีประชาคมและแผน
ชุมชน เชนคาปายประชาสัมพันธ  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม อาหาร คาถายเอกสาร และวัสดุอื่นๆ  ที่จําเป็น
   -(สํานักปลัด)
 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,586,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,011,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,011,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,550,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 4 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองคลัง (ผู้
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แกลูกจ้างประจํา สังกัดกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างและเงินที่ต้องจายเพิ่มให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ สังกัดกองคลัง จํานวน 1 อัตรา ได้แก ตําแหนงผู้ชวย
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 13,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ สังกัดกองคลัง จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 543,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 153,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ตามที่ได้รับการแตงตั้งเพื่อปฏบัติภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา
(กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที4่) พ.ศ. 2562
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 19/8/2564  15:55:41 หน้า : 23/73



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ
และเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คา
จัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัย (พ.ร.บ.) คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ปรับ
ปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (รายละเอียดตามโครงการ) หรือคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 151
 ลําดับที่ 3
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามคําสั่ง
อนุมัติของผู้บังคับบัญชา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก    ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร ตะแกรงเก็บเอกสาร กลองพลาสติกเก็ฐ
เอกสาร กลองใสเอกสารสามชอง มีดัตเตอร กุญแจ ตรายาง ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ หมึกเติมแปน
ประทับ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร เทป พี วี ซี แบบใส ไม้
บรรทัด คลิปหนีบกระดาษ ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟม สมุดบัญชี แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อ (ใบเสร็จรับเงินคาน้ําประปา) ของใช้ในการบรรจุหีบหอ แปน
ประทับ ใบมีดคัตเตอร สันแฟมพลาสติก แผนสติ๊กเกอร
ใส กระดาษสติ๊กเกอร ฯลฯ (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ตลับหมึกชนิด Dot Matrix Printer ฯลฯ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ฮารดดิสกไดรฟ
 แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ (Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) 
เชน RAM เมาส (Mouse) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เครื่อง
อานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เราเตอร (Router) ฯลฯ
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล ราคา 22,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
 2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหนวยควมจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อย
กวา 8 GB
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-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
 หน้า 87 ลําดับที่ 2
(กองคลัง)

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท
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ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือชาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
-สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และ Custom
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
 หน้า 85 ลําดับที่ 1
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 255,000 บาท
งบบุคลากร รวม 199,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 199,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 199,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน จํานวน 1 อัตรา
   -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
   -(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 17,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แกพนักงานสวนตําบล ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคําสั่ง
ผู้บังคับบัญชา
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

-ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาที่
พัก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาผานทางดวนพิเศษและคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ตามคําสั่ง
อนุมัติของผู้บังคับบัญชา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตางๆ ของพนักงานสวนตําบล  

งบลงทุน รวม 38,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบเบาะหนังมีพนักพิงสูงมีเท้าแขน 2
 ข้างและล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่ําได้   ราคาตามท้องตลาด
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้า 94 ลําดับที่ 5
   -(สํานักปลัด)
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-คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน (ราคาตามท้องตลาด)
รายละเอียด
   -เป็นโตะทํางานทําด้วยเหล็ก
   -ขนาด 4 ฟุต
   -ตู้ลิ้นชักใสเอกสารมี 3 ลิ้นชัก
   -สามารถล็อคอัตโนมัติพร้อมกันทั้ง 3 
    ลิ้นชัก
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้า 98 ลําดับที่ 8
  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 

วันที่พิมพ : 19/8/2564  15:55:41 หน้า : 31/73



- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 3
 หน้า 91ลําดับที่ 3

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัังถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
printer)

จํานวน 4,300 บาท
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- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink TakPrimter)  จํานวน  ๑ เครื่อง
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink TakPrimter) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา ๑,๒๐๐?๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A๔ ไม
น้อยกวา ๑๙ หน้าตอนาที (ppm)หรือ๘.๘ ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A๔ ไมน้อย
กวา ๑๕ หน้าตอนาที (ppm)หรือ ๕ ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมน้อย
กวา ๑ ชอง
- มีถาดใสกระดาษไมน้อยกวา ๕๐ แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 3
 หน้า 95 ลําดับที่ 6

- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  จํานวน  1 เครื่อง
   -มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
   -สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา ๑๕ นาที
ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 3
 หน้า 94 ลําดับที่ 4

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 164,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 164,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 164,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างเหมารักษาดูแลความปลอดภัยที่ทําการ อบต. จํานวน 84,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาดูแลความ
ปลอดภัยที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลม จํานวน 1 คน
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต
.แหลม

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลแหลม เชน คา
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  และจัดสถานที่ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ  ที่เข้ารายจายนี้ 
   -(สํานักปลัด)

- โครงการรณรงคสงเสริมความปลอดภัย ปองกันและลดอุบัติเหตุั
จราจร เทศกาลตาง ๆ

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงคสงเสริมด้านความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาลตางๆ เชน คาจ้าง
เหมาบริการ คาประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาใช้สอยและวัสดุอื่นๆ (เชนแผงเหล็กกั้นจราจร กรวย
สะท้อนแสง เป็นต้น) ในการตั้งจุดตรวจชวงเทศกาลปี
ใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
   -(สํานักปลัด)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

-ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายของอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน ที่ดําเนินการตามภารกิจหน้าที่ ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 453,280 บาท

งบบุคลากร รวม 245,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 245,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 245,280 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ข้าราชการ
ครู ครูผู้ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
แหลมพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
   -(สํานักปลัด)

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

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   -(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกําหนด
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
   -(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   -(สํานักปลัด)

-คาเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ คาไปศึกษาดูงาน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นของ
พนักงานสวนตําบล
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
    -(สํานักปลัด)

-โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 130,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน การโครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแหงชาติ เชนคาของรางวัล คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129
 ลําดับที่ 1
-(สํานักงานปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เครื่องใช้สํานักงาน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร โทรทัศน วิดีโอ พัดลม แอรและอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจายนี้
-(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล, เมาส, โปรแกรมคอมพิวเตอรและอื่น ๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ 
   -(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

-โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก นักเรียน
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็ก
นักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อานไมออกเขียนไมได้ให้มีการพัฒนา
ทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียนให้สามารถอานออกเขียนได้

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการชวยสอนเสริมของครูประจําชั้น
   -เป็นไปตามหนังสือ ที่ นศ 0023.5/ว206 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2564
   -(สํานักปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,554,075 บาท
งบบุคลากร รวม 3,003,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,003,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,759,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองคการบริ
หารสวนตําบลแหลม จํานวน  5 อัตรา 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
   -(สํานักปลัด)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู  จํานวน  2
  อัตรา ๆเดือนละ  3,500  บาท
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
   -(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,085,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแหลม
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
   -(สํานักปลัด)
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 75,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม
ตางๆ  ของพนักงานจ้าง 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
   -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.4
/ว138 
   -(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,629,775 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก ตามระเบียบที่กําหนด  
   -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
   -(สํานักปลัด)
 

ค่าใช้สอย รวม 1,399,775 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อใช้จายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชนคาที่
พัก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาผานทางดวนพิเศษ คาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานครู ตําแหนงครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแหลม
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561)
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   -(สํานักปลัด)
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- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,344,775 บาท

1)  คาอาหารกลางวัน   จํานวน  900,375   บาท
   ตั้งไว้เพื่อจายเป็นอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5 ศูนยสําหรับเด็กอายุ 2 -  5
  ปี ในอัตราเมื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 175 คน จํานวน 245
  วัน
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133
 ลําดับที่ 19
(2)  คาจัดการเรียนการสอน  ตั้งไว้  297,500  บาท
    ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแหลม  จํานวน  5
  ศูนย อัตราคนละ 1,700  บาท ตอคน/ปี จํานวน 175 คน
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที1่33
 ลําดับที่ 20
(3)  คาใช้จายในการจัดการศึกษา  ตั้งไว้   146,900  บาท  
    ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แหลม จํานวน  5 ศูนย  ดังนี้
    3.1 คาหนังสือเรียน เป็นเงิน  26,000  บาท 
   ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน   130 คน อัตราคนละ 200  บาท/ปี
    3.2 คาอุปกรณการเรียน   เป็นเงิน  26,000  บาท 
   ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน   130 คน อัตราคนละ 200  บาท/ปี
    3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 39,000  บาท 
   ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน  เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน   130 คน อัตราคนละ 300  บาท/ปี
    3.4 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 55,900  บาท         
   ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน   130 คน อัตราคนละ 430  บาท/ปี 
    -เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 8016.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19  มิถุนายน 2561
   -(สํานักปลัด)
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- โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดนิทรรศการเผยแพรประชา
สัมพันธการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   -(สํานักปลัด)

-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแหลม 
   -(สํานักปลัด)
 
  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมให้สามารถใช้งานได้
เป็นปกติ เครื่องใช้สํานักงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร  โทรทัศน วี
ดีโอ พัดลม แอรและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
   -(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 1,190,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,190,000 บาท

-   ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแหลม  จํานวน 175 คน
 และโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.)ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
แหลม  จํานวน  446  คน รวม 621 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน 
    -เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 8016.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19
มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 132
 ลําดับที่ 13
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลแหลม
   -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
   -(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 47,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

-ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา ๑๙ นิ้ว)  จํานวน 
 ๒  เครื่อง ราคาเครื่องละ  17,000 บาท
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา ๓.๑ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียว
กัน ขนาด ๔ MB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR๔ หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา ๔ GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา ๑ TBหรือ ชนิด Solid State Driver ขนาดความจุไม
น้อยกวา ๒๕๐ GB จํานวน ๑ หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา ๑ 
ชอง
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมน้อย
กวา ๓ ชอง
   - มีแปนพิมพ และเมาส
   - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
   - ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้า 96 ลําดับที่ 7
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- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ (Ink Tak 
Primter)

จํานวน 8,600 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink TakPrimter) จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ  4,300
 บาท
   - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink TakPrimter) จากโรงงานผู้ผลิต
   - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา ๑,๒๐๐?๑,๒๐๐ dpi
  -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A๔ ไม
น้อยกวา ๑๙ หน้าตอนาที (ppm)หรือ๘.๘ ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A๔ ไมน้อย
กวา ๑๕ หน้าตอนาที (ppm)หรือ ๕ ภาพตอนาที (ipm)
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมน้อย
กวา ๑ ชอง
   - มีถาดใสกระดาษไมน้อยกวา ๕๐ แผน
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
   - ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้า 95 ลําดับที่ 6
   - (สํานักปลัด)

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  จํานวน ๒ เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 2,500 บาท
   - มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
   - สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา ๑๕ นาที
  -ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้า 94 ลําดับที่ 4
  -(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,873,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,873,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
แหลม

จํานวน 1,873,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน  จํานวน  446  คน  จํานวน  4 โรง อัตราคนละ  21  บาท
จํานวน  200  วัน
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้าที่ 132 ลําดับที่ 15
   -(สํานักปลัด)
 

วันที่พิมพ : 19/8/2564  15:55:41 หน้า : 45/73



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 275,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 55,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นคาใช้จายในการสํารวจ จัดซื้อวัสดอุปกรณในการฉีด
วัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เชน ปายโครงการ วัสดุ
เข็ม วัคซีน สําลี และอื่นๆ ฯลฯ ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแหลม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127
 ลําดับที่ 18 
-(สํานักงานปลัด อบต.)

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

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันดีเซล, น้ํามัน
เบนซิน, น้ํามันเครื่องและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
   -(สํานักงานปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย ยาฉีดพน
หมอกควันกําจัดยุง ยารักษาโรคปากเท้าเป่อยในสัตว หรือโรค
ระบาดอื่นๆ
   -(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

คาสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  หมูบ้าน
ละ  20,000  บาท  จํานวน 10 หมูบ้าน ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลแหลม
   -(สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 8080.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 8080.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 3
   -(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 8080.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 8080.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 3
   -(สํานักปลัด)
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-โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 8080.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 8080.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 3
   -(สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,150,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,823,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,823,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,420,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกอง
ชาง  นายชางโยธา  นายชางไฟฟา  นักจัดการงานชาง  รวม  4
  อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกอง
ชาง (นักบริหารงานท้องถิ่นประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 326,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างและเงินที่ต้องจายเพิ่มให้แก  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  สังกัดกองชาง  จํานวน  2
  อัตรา  ได้แก  ตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟา  ตําแหนงผู้ชวยเจ้า
พนักงานธุรการ 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัดกอง
ชาง  ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางไฟฟา  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน  2  อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง  คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง  และคาตอบแทนผู้ควบคุมงาน เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงการคลังที่  กค  0402.5/ว85  ลงวันที่  6
  กันยายน  2561
(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ภารกิจและคําสั่งผู้บังคับบัญชา  ให้แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 795,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน  คาถายเอกสาร  คาถาย
เอกสารพิมพเขียวหรือแบบแปลนตาง ๆ คาเย็บเลมหนังสือหรือคา
เข้าปกหนังสือ  คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ คาจ้างเหมาออกแบบ
ตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการจัดบริการสาธารณะ
แกประชาชนตามอํานาจหน้าที่  คาจ้างเหมาแรงงานทั่วไป (ราย
ละเอียดตามโครงการ) เป็นต้น ฯลฯ 
 (กองชาง) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองชาง)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 225,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เชน  คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ คา
บํารุงรักษาทรัพยสิน  เป็นต้น ฯลฯ  
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
 วัสดุคงทน  เชน  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร  ตรายาง  เป็นต้น
 วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบ
คําผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  สมุด  ซอง
เอกสาร  ตลับผงหมึก  น้ําหมีกปริ้นท  เทป พีวีซี แบบใส  คลิป
 แฟม สันปก เข็มหมุด และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  ฯลฯ  (กอง
ชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมือวัสดุกอสร้างที่จําเป็นตาง ๆ 
 วัสดุคงทน  เชน  ไม้ตาง ๆ
 ค้อน  คีม  ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ เครื่อง
วัดขนาดเล็กเลน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวางมือ โถส้วม เป็นต้น ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี  ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง ตะปู สังกะสี เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว เป็นต้น  ฯลฯ
 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล  เป็นต้น  ฯลฯ  (กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณยานพาหนะและขนสงตาง ๆ
 วัสดุคงทน  เชน  ไขควง ประแจ  แมแรง  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช  ล็อคพวง
มาลัย  เป็นต้น  ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ยางรถยนต  น้ํามันเบรก  นอตและ
สกรู  สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง  น้ํากลั่น  เป็นต้น  ฯลฯ
 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  เบาะรถยนต  เครื่อง
ยนต (อะไหล)  ชุดเกียรรถยนต  เบรก  ครัช  พวง
มาลัย  สายพานใบพัด  หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่  จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  กระจกมอง
ข้างรถยนต เป็นต้น ฯลฯ  (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลงและหลอลื่น  สําหรับเครื่องจักร
กลตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยงานราชการ
อื่น ๆ ที่ยืมมาปฏิบัติงานในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
แหลม  จํานวน 
 50,000 บาท  และเพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลงและหลอ
ลื่น  สําหรับรถยนตของกองชาง องคการบริหารสวนตําบล
แหลม  จํานวน 
 50,000  บาท
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน ผ้าหมึก หมึก
เครื่องพริ้นเตอร  แผนซีดี  แผนดิสก  แผนกรองแสงและอุปกรณ
คอมพิวเตอรตาง ๆ ฯลฯ
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 137,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก  4  ฟุต จํานวน 11,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารติดบานเลื่อน
กระจก  4  ฟุต  จํานวน  2  ตู้  ราคาตู้ละ  5,500  บาท  ขนาด
กว้างไมน้อยกวา  1,180  มิลลิเมตร  หนา  400
  มิลลิเมตร  สูง  860  มิลลิเมตร
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561-2565)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3
         หน้า  101 ลําดับที่  14
(กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 126,000 บาท
คาถมดิน

โครงการถมสนามโรงเรียนบ้านท้ายโนต  หมูที่ 9 จํานวน 126,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาถมสนามโรงเรียนบ้านท้ายโนต  โดยถม
ลูกรัง  กว้าง  27  เมตร  ยาว  45  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.40
  เมตร  ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา  770  ลบ.ม.  เกลี่ยบดอัด
เรียบ  (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
แหลมกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หน้า 26   ลําดับที่  66  (กองชาง)
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ
 วัสดุคงทน เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา  เครื่องวัดแรงดันไฟฟา  มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ  โคมไฟ  โทรโขง  ไม้ชัก
ฟิวส  เป็นต้น ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา  หลอด
ไฟฟา  เข็มขัดรัดสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  สวิตซไฟฟา  ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  เป็นต้น ฯลฯ
 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  แผลงวงจร  ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ เป็นต้น ฯลฯ  (กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการรณรงคการกําจัดและคัดแยกขยะในตําบลแหลม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการในการจัดเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย ที่
อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
แหลม เชน คาปายประชาสัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาจัดฝึก
อบรม อาหาร และคาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ตลอดจน
วัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับรายจาย
   -(สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท

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

-โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือนและระดับตําบล

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือนและระดับตําบล
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0809.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
 ลําดับที่ 2
   -(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 430,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการสงนักกีฬาหรือนักกีฑาเข้ารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬา-กรีฑา เข้ารวมการ
แขงขันตางๆ เชนโครงการคนหลวงเกมส โครงการแขงขันกีฬา
ระหวางตําบล โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวาง
ตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอุปกรณ
กีฬา คาตอบแทนผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136
 ลําดับที่ 9
   -(สํานักปลัด)
 

-โครงการแขงขันกีฬา -กรีฑา ตําบลแหลม จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกีฬา-กรีฑา ตําบลแหลม เชนคาตอบ
แทนใช้สอยและวัสดุ คาประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาของขวัญ คา
รางวัล และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น โดยบูรณาการ รวมกับศูนย
กีฬาตําบลแหลม
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135
 ลําดับที่ 7
   -(สํานักปลัด)
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-โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลต้าน
ยาเสพติด เชน คาตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คาประสัมพันธ คา
จ้างเหมาบริการ ตางๆ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาของ
ขวัญ คารางวัล เงินรางวัล และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น โดยบรูณา
การรวมกับศูนยกีฬาตําบลแหลม
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 135
 ลําดับที่ 8
  -(สํานักปลัด)

-โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในการแขงขันกีฬาอําเภอ จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันอําเภอ เชนคาตอบแทบ
ใช้สอยและวัสดุ คาประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาบริการตางๆ คา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนผู้
จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น โดยบรูณาการรวมกับโรงเรียนในเขตตําบลแหลม และศูนย
กีฬาตําบลแหลม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 135
 ลําดับที่ 6
-(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณการกีฬาให้แก
ศูนยกีฬาตําบลแหลม
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 297,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการแหเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการแหเทียน
พรรษา เชน คาจ้างเหมาบริการ คาตกแตงรถแหเทียน คาจัด
ขบวนแห และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และกาสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 134
 ลําดับที่ 4
   -(สํานักปลัด)
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-โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เชน คาโฆษณาและ
เผยแพร คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาเชาเต็นท เครื่องเสียง และคา
วัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่ จําเป็นสําหรับการดําเนินตางๆ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และเป็นเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่34 ลําดับ
ที่ 2
-(สํานักปลัด)
 

-โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง เชนคาประชาสัมพันธ คาเชาเต็นท โตะ เก้าอี้ คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ  (เชน คาเชาเครื่องเสียง เวที) เงินรางวัล ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134
 ลําดับที่ 3
-(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 47,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 47,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ประจําปีพุทธ
ศักราช 2565 (28 ก.ค 65)

จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอหัว
ไทร สําหรับการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว ประจําปีพุทธศักราช 2565 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139
 ลําดับที่ 18
   -(สํานักปลัด)

-โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช 
2565 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอหัว
ไทร สําหรับการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ประจําปีพุทธศักราช 2565  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139
 ลําดับที่ 19
   -(สํานักปลัด)
 

วันที่พิมพ : 19/8/2564  15:55:41 หน้า : 63/73



-โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีพุทธศักราช 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 
2565

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอหัว
ไทร สําหรับการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีพุทธ
ศักราช 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138
 ลําดับที่ 16
   -(สํานักปลัด)

-โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีสวนรวมใน
กิจกรรมงานประเพณีแหผ้าขึ้นธาตุ(วันมาฆบูชา) ประจําปี 2565

จํานวน 2,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอหัว
ไทร สําหรับการจัดโครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
โดยกระบวนการการมีสวนรวมในกิจกรรมงานประเพณีแหผ้าขึ้น
ธาตุ (วันมาฆบูชา) ประจําปี 2565      
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128
 ลําดับที่ 15
   -(สํานักปลัด)
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-โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมในการจัดขบวนแห
หมฺรับประเพณีบุญเดือนสิบ ประจําปี 2565

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอหัว
ไทร สําหรับการจัดโครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีสวนรวมในการจัดกระบวนแหหมฺรับงาน
ประเพณีบุญเดือนสิบ ประจําปี 2565 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138
 ลําดับที่ 14
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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
    -(สํานักปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,275,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 800,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคาวัสดุลูกรัง วัสดุหิน
คลุก และคาแรงงานเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สร้างที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประเภทซอม
แซมถนนลูกรัง ซอมแซมถนนหินคลุกภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลแหลม(ตามรายละเอียดโครงการ)
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งบลงทุน รวม 475,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 475,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยนายวิโรจน 
ชวงที่ 4 หมูที่ 3

จํานวน 229,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
ซอยนายวิโรจน  ชวงที่  4  หมูที่  3  ผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร  ระยะทาง  100.00  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา  400.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมกําหนด)  พร้อมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ  จํานวน  1  ปาย  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หน้า  14  ลําดับที่ 35  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากคลองราชดําริ-บ้าน
นายผิน  ยิ้มหยู  หมูที่ 8

จํานวน 246,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากคลอง
ราชดําริ-บ้านนายผิน  ยิ้มหยู  หมูที่  8  โดยถมลูกรัง  ระยะ
ทาง  1,000  เมตร  กว้าง  5.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20
  เมตร  ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา  1,200  ลบ.ม.  เกรดเกลี่ยคัน
ทางเดิมกอนลงวัสดุลูกรัง  และเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย  พ้อม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1  ปาย  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลแหลมกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 19   ลําดับที่  47   (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,652,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,652,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คาจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษา ปรับปรุง สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟาคลอง
หนองโพรง หมูที่ 5

จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษา ปรับ
ปรุง สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟาคลองหนองโพรง หมูที่ 5
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
   -(สํานักปลัด)

-คาจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําไฟฟา บ้านหนองโพรง 
หมูที่ 9

จํานวน 72,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษา
สถานีสูบน้ํา บ้านหนองโพรง หมูที่ 9 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว 6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
   -(สํานักงานปลัด)

-คาจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําไฟฟาเกาะสําโรง หมูที่ 
5

จํานวน 84,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษา
สถานีสูบน้ํา บ้านเกาะสําโรง หมูที่ 5 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว 6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
   -(สํานักงานปลัด)
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-คาจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําไฟฟาบ้านโคกขอย หมู
ที่ 1

จํานวน 36,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษา
สถานีสูบน้ํา บ้านโคกขอย หมูที่ 1 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว 6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
   -(สํานักปลัด)

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

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามีนหลอลื่นตางๆ จารบี ฯลฯ ใน
การสนับสนุนให้กับเครื่องจักรกลตางๆ ของหนวยงานอื่นๆ ที่เข้า
มาดําเนินการสูบน้ําเข้าพื้นที่ทําการสูบน้ํา SML ของหมูบ้านใน
ตําบลแหลม
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 8080.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 8080.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 8080.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
   -(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาไฟฟาในกิจการสถานีสูบน้ําด้วยระบบ
ไฟฟา ขององคการ บริหารสวนตําบลแหลม
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอําเภอหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8 /ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
     -(สํานักปลัด)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(งานฐานทรัพยากรท้อง
ถิ่น)

จํานวน 20,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,841,100 บาท

งบบุคลากร รวม 197,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 197,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้างประจําปีให้แก
พนักงานจ้าง  สังกัดกองชาง  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่
ประปา  จํานวน  1  อัตรา
    -เป็นไปตามหลักสือสํานักงาน  กจ. กท.  และ  ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
สังกัดกองชาง  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ประปา  จํานวน  1
  อัตรา
    - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต
.  ที่  มท.0809.2/ว138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

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

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  บริการเกี่ยวกับกิจการ
ประปา  เชน  คาจ้างเหมาเปาล้างทอ  เปลี่ยนทรายกรอง  คาจ้าง
เหมาเครื่องจักรกล  คาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลม  เป็นต้น  
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เชน  คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑ
ตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสินเกี่ยวกับกิจการประปา  เป็นต้น
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมือวัสดุกอสร้างที่จําเป็นตาง ๆ 
 วัสดุคงทน  เชน  ไม้ตาง ๆ
 ค้อน  คีม  ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ เครื่อง
วัดขนาดเล็กเลน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวางมือ โถส้วม เป็นต้น ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี  ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง ตะปู สังกะสี เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว เป็นต้น  ฯลฯ
 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล  เป็นต้น  ฯลฯ  (กองชาง)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในการผลิตน้ําประปาที่
องคการบริหารสวนตําบลแหลมดําเนินการเอง  เชน  สาร
ส้ม คลอรีน สารละลายโซดาแอซ  สารละลายแพค  เป็นต้น ฯลฯ 
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาไฟฟาในกิจการประปาขององคการบริหาร
สวนตําบลแหลม
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 144,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,100 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อมอเตอรสูบน้ําบาดาลแบบ SUBMERSE ขนาด 1.5 HP จํานวน 46,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมอเตอรสูบน้ําบาดาล
แบบ  SUBMERSE  ขนาด  1.5  HP  จํานวน  2  เครื่อง  ราคา
เครื่องละ  23,100  บาท    โดยมีคุณสมบัติดังนี้   ขนาด  1.5
  แรงม้า  ใช้กับไฟฟา  1  เฟส  220  โวลต  พร้อมสายไฟฟา  50
  เมตร  ขนาดสาย  3x2.5  ตร.มม.  สวิทซคอนโทรล  1.5  แรง
ม้า  220  โวลต  50  เฮิรต  พร้อมฝาบอ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า   98  ลําดับที่ 11
(กองชาง)

จัดซื้อมอเตอรสูบน้ําบาดาลแบบ SUBMERSE ขนาด 2 HP จํานวน 63,800 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมอเตอรสูบน้ําบาดาล
แบบ  SUBMERSE  ขนาด  2  HP  จํานวน  2  เครื่อง  ราคา
เครื่องละ  31,900  บาท  โดยมีคุณสมบัติดังนี้   ขนาด  2  แรง
ม้า  ใช้กับไฟฟา  1  เฟส  220  โวลต  พร้อมสายไฟฟา  50
  เมตร  ขนาดสาย  3x2.5  ตร.มม.  สวิทซคอนโทรล  2  แรง
ม้า  220  โวลต  50  เฮิรต  พร้อมฝาบอ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า   99  ลําดับที่ 12
(กองชาง)
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จัดซื้อมอเตอรสูบน้ําแบบหอยโขง  ขนาด  2 HP จํานวน 9,900 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมอเตอรสูบน้ําแบบหอย
โขง  ขนาด  2 HP  จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  9,900
  บาท
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.  ตัวปั๊มผลิตจากเหล็กหลอ  และเพลาปั๊มผลิตจากสแตนเลส
2. ใบพัดสแตนเลสแบบปิดปลอดสนิม  และมีผิวเรียบลื่นลดแรง
เสียดทานในการหมุน
3. กันรั่วด้วยเม็คคานิคอลซีลแบบเซรามิคและกราไฟต
4. มอเตอรเหนี่ยวนําชนิดกรงกระรอกแบบปิด  ระบายความร้อน
ด้วยพัดลม  IP55  ใช้งานกลางแจ้งได้  ฉนวนไฟฟา  Class F  
และเพลามอเตอรเป็นชิ้นเดียวกับเพลาเครื่องสูบ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า   95  ลําดับที่ 9
(กองชาง)

จัดซื้อมอเตอรสูบน้ําแบบหอยโขง  ขนาด  3 HP จํานวน 24,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมอเตอรสูบน้ําแบบหอย
โขง  ขนาด  3 HP  จํานวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  12,100
  บาท  โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
 1.  ตัวปั๊มผลิตจากเหล็กหลอ  และเพลาปั๊มผลิตจากสแตนเลส
 2.  ใบพัดสแตนเลสแบบปิดปลอดสนิม  และมีผิวเรียบลื่นลดแรง
เสียดทานในการหมุน
 3.  กันรั่วด้วยเม็คคานิคอลซีลแบบเซรามิคและกราไฟต
 4.  มอเตอรเหนี่ยวนําชนิดกรงกระรอกแบบปิด  ระบายความ
ร้อนด้วยพัดลม  IP55  ใช้งานกลางแจ้งได้  ฉนวน
ไฟฟา  Class F  และเพลามอเตอรเป็นชิ้นเดียวกับเพลาเครื่องสูบ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า   96  ลําดับที่ 10
(กองชาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เงินสํารองจาย 1,702,745

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,740,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

- เงินชวยพิเศษ 50,000

- เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)

120,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญพนักงานครู (ช
.ค.บ.)

100,000

เงินบําเหน็จบํานาญ
พนักงานครู

140,100

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

410,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เงินสํารองจาย 1,702,745

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,740,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

- เงินชวยพิเศษ 50,000

- เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)

120,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญพนักงานครู (ช
.ค.บ.)

100,000

เงินบําเหน็จบํานาญ
พนักงานครู

140,100

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

410,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,800,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 553,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 665,000 1,085,000 326,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,583,480 2,004,780 1,420,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

96,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

66,200 75,000 35,000

เงินวิทยฐานะ 84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,800,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 553,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 187,000 2,263,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

8,008,260

เงินประจําตําแหนง 210,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

96,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

10,000 186,200

เงินวิทยฐานะ 84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 400,000 36,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 2,000 5,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

445,000 45,000 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 20,000 225,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 160,000 550,000

-  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 436,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

22,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

690,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

95,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 800,000 50,000 1,125,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 860,000

-  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาจ้างเหมารักษาดูแล
ความปลอดภัยที่ทําการ 
อบต.

84,000

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

5,000

- คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียน

30,000 5,000

- คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

5,000

- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

55,000

- โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.แหลม

50,000

- โครงการรณรงค์สง
เสริมความปลอดภัย 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุุ
จราจร เทศกาลตาง ๆ

30,000

- โครงการสงนักกีฬา
หรือนักกีฑาเข้ารวมการ
แขงขันในระดับตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาจ้างเหมารักษาดูแล
ความปลอดภัยที่ทําการ 
อบต.

84,000

- คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

5,000

- คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียน

35,000

- คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

5,000

- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

55,000

- โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.แหลม

50,000

- โครงการรณรงค์สง
เสริมความปลอดภัย 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุุ
จราจร เทศกาลตาง ๆ

30,000

- โครงการสงนักกีฬา
หรือนักกีฑาเข้ารวมการ
แขงขันในระดับตาง ๆ

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  15:56:35 หน้า : 8/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,344,775

- โครงการเสริมสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

5,000

- โครงการแหเทียน
พรรษา

-คาของขวัญของรางวัล 5,000

-คาโครงการวันท้องถิ่น
ไทย

3,000

-คาจ้างถายเอกสาร 8,000

-คาจ้างเหมาดูแลบํารุง
รักษา ปรับปรุง สถานี
สูบน้ําด้วยไฟฟ้าคลอง
หนองโพรง หมูที่ 5

-คาจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้า บ้านหนองโพรง 
หมูที่ 9

-คาจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้าเกาะสําโรง หมูที่ 
5
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,344,775

- โครงการเสริมสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

5,000

- โครงการแหเทียน
พรรษา

10,000 10,000

-คาของขวัญของรางวัล 5,000

-คาโครงการวันท้องถิ่น
ไทย

3,000

-คาจ้างถายเอกสาร 8,000

-คาจ้างเหมาดูแลบํารุง
รักษา ปรับปรุง สถานี
สูบน้ําด้วยไฟฟ้าคลอง
หนองโพรง หมูที่ 5

60,000 60,000

-คาจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้า บ้านหนองโพรง 
หมูที่ 9

72,000 72,000

-คาจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้าเกาะสําโรง หมูที่ 
5

84,000 84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-คาจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้าบ้านโคกขอย หมู
ที่ 1

-คาเชาเหมาเครื่องถาย
เอกสาร

36,000

-คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ ซึ่งเป็น
วันสําคัญของทาง
ราชการ

10,000

-คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 10,000

-คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

30,000

-คาใช้จายในการเลือก
ตั้ง

400,000

-คาซักฟอก 5,000

-คาเดินทางไปราชการ 5,000

-คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

20,000

-คาเบี้ยประกัน 20,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  15:56:35 หน้า : 11/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-คาจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้าบ้านโคกขอย หมู
ที่ 1

36,000 36,000

-คาเชาเหมาเครื่องถาย
เอกสาร

36,000

-คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ ซึ่งเป็น
วันสําคัญของทาง
ราชการ

10,000

-คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

-คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

30,000

-คาใช้จายในการเลือก
ตั้ง

400,000

-คาซักฟอก 5,000

-คาเดินทางไปราชการ 5,000

-คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

20,000

-คาเบี้ยประกัน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000 10,000

-โครงการแขงขันกีฬา 
-กรีฑา ตําบลแหลม

-โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลต้านยาเสพติด

-โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแหงชาติ

130,000

-โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

-โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมและสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

20,000

โครงการรณรงค์การ
กําจัดและคัดแยกขยะ
ในตําบลแหลม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

40,000

-โครงการแขงขันกีฬา 
-กรีฑา ตําบลแหลม

300,000 300,000

-โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลต้านยาเสพติด

30,000 30,000

-โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแหงชาติ

130,000

-โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

120,000 120,000

-โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

120,000 120,000

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมและสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

20,000

โครงการรณรงค์การ
กําจัดและคัดแยกขยะ
ในตําบลแหลม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

-โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส

15,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการ

15,000

-โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

20,000

-โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน
และระดับตําบล

20,000

-โครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชนใน
การแขงขันกีฬาอําเภอ

-โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี(งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุกีฬา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

-โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส

15,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการ

15,000

-โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

20,000

-โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน
และระดับตําบล

20,000

-โครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชนใน
การแขงขันกีฬาอําเภอ

40,000 40,000

-โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี(งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น)

20,000 20,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 150,000 160,000

วัสดุกีฬา 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 10,000 45,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,000 1,190,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,000 10,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุสํานักงาน 140,000 25,000

วัสดุอื่น 2,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

110,000

คาไฟฟ้า 200,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  15:56:35 หน้า : 17/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 205,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,198,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000 580,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 254,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

150,000 160,000

วัสดุสํานักงาน 165,000

วัสดุอื่น 2,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

110,000

คาไฟฟ้า 1,000,000 1,000,000 2,215,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  15:56:35 หน้า : 18/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

- คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

30,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

44,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

34,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

22,000

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตุุ้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
printer)

4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

- คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

30,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

44,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

34,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

22,000

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตุุ้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
printer)

4,300

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  15:56:35 หน้า : 20/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tak 
Primter)

8,600

- เครื่องสํารองไฟ  
ขนาด 800 AV

5,000

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

5,000

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

-เก้าอี้ 10,000

-คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 5,000

-คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

10,000

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ํา
บาดาลแบบ 
SUBMERSE ขนาด 1.5 
HP
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tak 
Primter)

8,600

- เครื่องสํารองไฟ  
ขนาด 800 AV

5,000

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

5,000

- เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

-เก้าอี้ 10,000

-คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 5,000

-คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

10,000

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ํา
บาดาลแบบ 
SUBMERSE ขนาด 1.5 
HP

46,200 46,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ํา
บาดาลแบบ 
SUBMERSE ขนาด 2 
HP

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ํา
แบบหอยโขง  ขนาด  2 
HP

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ํา
แบบหอยโขง  ขนาด  3 
HP

ตู้เหล็กเก็บเอกสารติด
บานเลื่อนกระจก  4  
ฟุต

11,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาถมดิน

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยนายวิโรจน์ 
ชวงที่ 4 หมูที่ 3

โครงการถมสนาม
โรงเรียนบ้านท้ายโนต  
หมูที่ 9

126,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ํา
บาดาลแบบ 
SUBMERSE ขนาด 2 
HP

63,800 63,800

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ํา
แบบหอยโขง  ขนาด  2 
HP

9,900 9,900

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ํา
แบบหอยโขง  ขนาด  3 
HP

24,200 24,200

ตู้เหล็กเก็บเอกสารติด
บานเลื่อนกระจก  4  
ฟุต

11,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาถมดิน

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยนายวิโรจน์ 
ชวงที่ 4 หมูที่ 3

229,000 229,000

โครงการถมสนาม
โรงเรียนบ้านท้ายโนต  
หมูที่ 9

126,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  15:56:35 หน้า : 24/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยถมลูกรังสายจาก
คลองราชดําริ-บ้านนาย
ผิน  ยิ้มหยู  หมูที่ 8

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

- อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
ประจําปพุทธศักราช 
2565 (28 ก.ค 65)

- อุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารสวน
ตําบลแหลม

1,873,200

คาสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยถมลูกรังสายจาก
คลองราชดําริ-บ้านนาย
ผิน  ยิ้มหยู  หมูที่ 8

246,000 246,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

- อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
ประจําปพุทธศักราช 
2565 (28 ก.ค 65)

15,000 15,000

- อุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารสวน
ตําบลแหลม

1,873,200

คาสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจําปพุทธศักราช 
2565 ในวันที่ 3 
มิถุนายน 2565

-โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง 
ประจําปพุทธศักราช 
2565 ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2565

-โครงการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมโดยกระบวน
การมีสวนรวมใน
กิจกรรมงานประเพณี
แหผ้าขึ้นธาตุ(วัน
มาฆบูชา) ประจําป 
2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจําปพุทธศักราช 
2565 ในวันที่ 3 
มิถุนายน 2565

10,000 10,000

-โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง 
ประจําปพุทธศักราช 
2565 ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2565

10,000 10,000

-โครงการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมโดยกระบวน
การมีสวนรวมใน
กิจกรรมงานประเพณี
แหผ้าขึ้นธาตุ(วัน
มาฆบูชา) ประจําป 
2565

2,500 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-โครงการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมโดยการมีสวน
รวมในการจัดขบวนแห
หมฺรับประเพณีบุญเดือน
สิบ ประจําป 2565

-โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการ
เรียนรู้เด็ก นักเรียนและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
เพื่อสนองพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีอุปนายิกา
ผู้อํานวยการสภากาชาด
ไทย ในการแก้ไขปัญหา
เด็กนักเรียนในถิ่น
ทุรกันดารที่อานไมออก
เขียนไมได้ให้มีการ
พัฒนาทักษะเพิ่มเติม
จากห้องเรียนให้
สามารถอานออกเขียน
ได้

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-โครงการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมโดยการมีสวน
รวมในการจัดขบวนแห
หมฺรับประเพณีบุญเดือน
สิบ ประจําป 2565

10,000 10,000

-โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการ
เรียนรู้เด็ก นักเรียนและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
เพื่อสนองพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีอุปนายิกา
ผู้อํานวยการสภากาชาด
ไทย ในการแก้ไขปัญหา
เด็กนักเรียนในถิ่น
ทุรกันดารที่อานไมออก
เขียนไมได้ให้มีการ
พัฒนาทักษะเพิ่มเติม
จากห้องเรียนให้
สามารถอานออกเขียน
ได้

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอหัวไทร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

20,000

รวม 15,065,845 11,437,200 209,000 8,007,355 275,000 50,000 3,420,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  15:56:35 หน้า : 31/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอหัวไทร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

20,000

รวม 727,500 1,275,000 1,672,000 1,841,100 44,000,000
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