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องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุก  
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุก 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

................................................. 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น โดยนายอำเภอปากพนังได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในคราวประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้ลงนามในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

              (นายประยุทธ  แก้วประสิทธิ์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

 

 

 
                           



องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก
เขต/อําเภอ ปากพนัง    จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

หมู 1  ซอย-  ถนนราชประชานุเคราะห  แขวง/ตําบล แหลมตะลุมพุก
  เขต/อําเภอ ปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80140

พื้นที่ 29.14 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,004 คน
ชาย 1,079 คน

หญิง 925 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุกจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 54,966,669.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 39,041,477.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,854,232.16 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
46,913.87 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 1,000,930.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 13,280,686.10 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,081.25 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 17,060.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 6,976,062.85 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 6,285,482.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,145.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 10,926,798.60 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 3,555,714.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 4,218,437.78 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,347,903.11 บาท

งบลงทุน จํานวน 121,743.71 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 683,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,145.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก
อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 19,235.31 46,000.00 47,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

16,890.00 62,000.00 63,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 298,509.26 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 45,000.00 45,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 334,634.57 353,000.00 355,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 10,678,523.91 10,985,000.00 10,933,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10,678,523.91 10,985,000.00 10,933,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,028,530.00 7,662,000.00 7,212,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,028,530.00 7,662,000.00 7,212,000.00

รวม 16,041,688.48 19,000,000.00 18,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 3,974,700.00 4,047,100.00 4,210,700.00

งบบุคลากร 5,073,619.65 6,365,800.00 7,090,000.00

งบดําเนินงาน 2,533,165.84 6,501,600.00 4,279,000.00

งบลงทุน 42,976.74 1,165,000.00 1,937,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 692,000.00 895,500.00 958,300.00

รวมจายจากงบประมาณ 12,316,462.23 19,000,000.00 18,500,000.00

รวม 12,316,462.23 19,000,000.00 18,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก

อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,652,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 410,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,109,300

แผนงานสาธารณสุข 382,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,034,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 67,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 625,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,210,700

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 18,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,737,000 0 1,327,000 6,064,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,365,000 0 0 1,365,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,372,000 0 1,327,000 4,699,000

งบดําเนินงาน 1,884,000 4,000 593,000 2,481,000
    ค่าตอบแทน 480,000 0 215,000 695,000

    ค่าใช้สอย 907,000 4,000 296,000 1,207,000

    ค่าวัสดุ 310,000 0 80,000 390,000

    ค่าสาธารณูปโภค 187,000 0 2,000 189,000

งบลงทุน 930,000 0 109,000 1,039,000
    ค่าครุภัณฑ์ 930,000 0 109,000 1,039,000

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

งบเงินอุดหนุน 43,000 0 0 43,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก

อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/9



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

    เงินอุดหนุน 43,000 0 0 43,000

                              รวม 7,619,000 4,000 2,029,000 9,652,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก

อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 152,000 0 152,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 152,000 0 152,000

งบดําเนินงาน 0 108,000 108,000
    ค่าตอบแทน 0 28,000 28,000

    ค่าใช้สอย 0 80,000 80,000

งบลงทุน 0 120,000 120,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 120,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                              รวม 152,000 258,000 410,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก

อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบดําเนินงาน 0 350,000 350,000
    ค่าใช้สอย 0 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 0 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 759,300 0 759,300
    เงินอุดหนุน 759,300 0 759,300

                              รวม 759,300 350,000 1,109,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก

อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 203,000 203,000
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 83,000 83,000

งบลงทุน 69,000 69,000
    ค่าครุภัณฑ์ 69,000 69,000

งบเงินอุดหนุน 110,000 110,000
    เงินอุดหนุน 110,000 110,000

                              รวม 382,000 382,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก

อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 874,000 0 874,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 874,000 0 874,000

งบดําเนินงาน 660,000 300,000 960,000
    ค่าตอบแทน 175,000 0 175,000

    ค่าใช้สอย 340,000 150,000 490,000

    ค่าวัสดุ 145,000 150,000 295,000

งบลงทุน 100,000 100,000 200,000
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 200,000

                              รวม 1,634,000 400,000 2,034,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก

อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 67,000 67,000
    ค่าใช้สอย 67,000 67,000

                              รวม 67,000 67,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก

อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 7/9



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 65,000 35,000 0 100,000
    ค่าใช้สอย 65,000 35,000 0 100,000

งบลงทุน 0 0 509,000 509,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 10,000 10,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 499,000 499,000

งบเงินอุดหนุน 0 16,000 0 16,000
    เงินอุดหนุน 0 16,000 0 16,000

                              รวม 65,000 51,000 509,000 625,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก

อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษแหล่งน้ํา
และป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

                              รวม 10,000 10,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,210,700 4,210,700
    งบกลาง 4,210,700 4,210,700

                              รวม 4,210,700 4,210,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก

อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,652,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 410,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,109,300

แผนงานสาธารณสุข 382,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,034,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 67,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 625,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,210,700

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 18,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอปากพนัง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 18,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 18,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก
อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุกปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุกมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายประยุทธ  แก้วประสิทธิ์)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก

อนุมัติ

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

(นายศรัทธา  ทองคํา)

ตําแหนง นายอําเภอปากพนัง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก
อําเภอ ปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 2.50 % 41,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 40,431.94 38,555.00 19,752.70 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 7,745.50 2,842.03 -1,217.39 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ภาษีป้าย 3,520.00 2,000.00 700.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 51,697.44 43,397.03 19,235.31 46,000.00 47,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 150.00 5,100.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 20,580.00 20,370.00 16,890.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 4,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 122.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,690.00 25,642.00 16,890.00 62,000.00 63,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 140,011.41 154,071.50 298,509.26 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 140,011.41 154,071.50 298,509.26 200,000.00 200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 27,820.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 27,820.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 1,217,172.11 324,370.93 171,880.89 300,000.00 -33.33 % 200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,603,216.42 10,862,039.00 7,899,344.11 8,625,000.00 -0.29 % 8,600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 800,341.26 858,921.37 735,456.67 850,000.00 0.00 % 850,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 28,031.27 21,503.17 0.00 100,000.00 -51.00 % 49,000.00
     ภาษีสุรา 421,761.91 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,016,396.56 1,615,162.79 1,600,556.45 900,000.00 0.00 % 900,000.00
     คาภาคหลวงแร 41,230.49 31,722.96 11,996.85 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 32,653.57 663,478.05 259,288.94 50,000.00 300.00 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

60,260.00 177,046.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -66.67 % 3,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 232.80 1,973,018.93 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,221,296.39 16,527,263.20 10,678,523.91 10,985,000.00 10,933,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

6,197,520.00 6,359,211.00 5,028,530.00 7,662,000.00 -5.87 % 7,212,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,197,520.00 6,359,211.00 5,028,530.00 7,662,000.00 7,212,000.00
รวมทุกหมวด 20,664,035.24 23,109,584.73 16,041,688.48 19,000,000.00 18,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก

อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 18,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 47,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 41,000 บาท

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 3,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 3,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 63,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 25,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 45,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 15,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 10,933,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 200,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,600,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 850,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 49,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 900,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 100,000 บาท

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 3,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 7,212,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 7,212,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 462,468 465,840 10.55 % 515,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 38,072 31,560 36.25 % 43,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 38,072 31,560 36.25 % 43,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 98,012 129,600 -32.87 % 87,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

676,800 676,800 635,760 605,640 11.78 % 677,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 1,361,520 1,272,384 1,264,200 1,365,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,705,639 1,978,780 1,825,368 2,095,040 19.33 % 2,500,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 25,320 39,520 39,660 41,550 102.17 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 120,483 132,000 121,200 157,320 6.79 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 440,494 449,880 454,320 595,920 -12.74 % 520,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 58,999 60,000 60,000 83,820 19.3 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,350,935 2,660,180 2,500,548 2,973,650 3,372,000
รวมงบบุคลากร 3,712,455 4,021,700 3,772,932 4,237,850 4,737,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 24,300 257,230 16.63 % 300,000

คาเบี้ยประชุม 11,900 4,200 0 15,000 -66.67 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 13,860 15,000 -66.67 % 5,000

คาเชาบ้าน 143,516 165,000 130,000 132,000 6.06 % 140,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,380 16,650 39,850 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 163,796 185,850 208,010 469,230 480,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 445,090 549,906 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 475,498 400,000 -57.5 % 170,000

คาใข้จายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษืทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวด
ล้อม

0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินี 

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  ประจําปี 
2563

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถิ่นสร้างป่า รักษน้ํา"

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบํารุงรักษาแหลงน้ํา คู คลอง 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริหรือพระราชเสาวณีย 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาและรณรงคการใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงคเพื่อจัดการและคัดแยกขยะ
มูลฝอย

0 0 0 18,700 -100 % 0

โครงการรณรงครักษาสิ่งแวดล้อม 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงคลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ภายใต้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ํา และ
นํากลับมาใช้ใหม

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรวมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใน
วันสําคัญของชาติ

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

โครงการสนับสนุนคาอาหาร น้ําดื่ม ให้แก
หนวยงานตาง ๆ ที่เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอสาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 38,790 49,235 56,550 100,000 -80 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

132,870 88,300 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
พระราชดําริหรือพระราชเสาวนีย

15,900 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ "12 สิงหา 
มหาราชินี ประจําปี 2560"

3,850 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดูแลทรัพยากรชายฝั่ง 5,330 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 177,265.74 338,563 0 300,000 -16.67 % 250,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 122,981.6 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 313,745 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้เอมเพื่อมอบของขวัญปีใหมให้
ประชาชน ประเจําปี พ.ศ.2562

0 0 30,510 0 0 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย

0 0 0 0 100 % 8,000

โครงการจ้างแรงงานราษฎรเพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย 
ประจําปีงบประมาณ 2560

99,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
ในการสํารวจความพึงพอใจในการให้
บริการขององคการบริหารสวนตําบล
แหลมตะลุมพุก

0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนา
ประชาธิปไตย

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนย
บริการนักทองเที่ยว

0 65,000 0 0 0 % 0

โครงการปลูกจิตสํานึกในการป้องกันการ
ทุจริต

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการพระราชดําริหรือพระราชเสาวนีย 0 0 0 0 100 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรณรงคลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ภายใต้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ํา และ
นํากลับมาใช้ใหม

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรวมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใน
วันสําคัญของชาติ

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในตําบลแหลมตะลุมพุก

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการศึกษาดูงาน 236,600 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเก็บขยะมูลฝอยบริเวณ
แหลงทองเที่ยว กิจกรรมจิตอาสา "เราทําดี
ด้วยหัวใจ"  ฟื้นฟูแหลมตะลุมพุก"

0 0 14,200 0 0 % 0

โครงการสงเสริมทการเก็บขยะมูลฝอย
บริเวณแหลงทองเที่ยวตําบลแหลมตะลุมพุก

0 8,880 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนายกระดับตลาด
ให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย

0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการสนับสนุนคาอาหาร น้ําดื่ม ให้แก
หนวยงานตาง ๆ ที่เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 83,872.48 92,577.97 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,154,695.74 1,183,756.48 792,317.57 1,462,445 907,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,765 40,200 63,345 150,000 -60 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,130 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,254 17,820 2,200 50,000 -60 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 31,740 0 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 132,797 120,727 75,038 200,000 -25 % 150,000

วัสดุกีฬา 38,600 0 29,940 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 31,860 56,290 40,710 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุอื่น 7,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 273,216 236,167 211,233 500,000 310,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 81,907.63 92,057.67 112,295.18 120,000 -16.67 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 8,853.18 6,247.73 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท 4,237.09 3,365.57 3,127.63 15,000 -66.67 % 5,000

คาบริการไปรษณีย 1,236 893 392 5,000 -60 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 48,674.09 54,061.55 60,447.51 100,000 -30 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 144,907.99 156,625.52 176,262.32 250,000 187,000
รวมงบดําเนินงาน 1,736,615.73 1,762,399 1,387,822.89 2,681,675 1,884,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 0 0 100 % 6,000

คาจัดซื้อตู้ยาม 0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร 0 27,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา

0 3,300 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโตะ เก้าอี้สํานักงาน ระดับ
ปฏิบัติการ จํานวน 3 ชุด

0 6,600 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อสมารททีวี ขนาด 32 นิ้ว 0 10,200 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําบอรดผู้บริหาร พนักงาน 
และสมาชิกสภาฯ

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพทพร้อม
โทรศัพทตั้งโตะ

0 20,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 75,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 55,000 -100 % 0

จัดซื้อโตะนั่งปฏิบัติงาน 0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถยนต 0 0 0 0 100 % 700,000

โครงการจัดซื้อรถสวนกลาง (รถ
บรรทุก(ดีเซล))

840,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต 0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0 0 0 60,000 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายรูป 0 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้น้ําดื่มเพื่อบริการประชาชน 0 6,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อภาชนะบรรจุขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท

0 28,200 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 74,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 0 102,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 22,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 
สําหรับสํานักงาน

0 16,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 92,167.99 5,762 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100,000 50 % 150,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ประเภทตาง ๆ เชน เครื่อง
พิมพดีด, โตะ, เก้าอี้, เครื่องคอมพิวเตอร 
ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

0 0 25,478.8 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 954,167.99 188,562 25,478.8 692,000 930,000
รวมงบลงทุน 954,167.99 188,562 25,478.8 692,000 930,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
ในการสํารวจความพึงพอใจในการให้
บริการ

0 0 0 0 100 % 25,000

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 15,000 15,000 0 0 0 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอ
ปากพนัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอปากพนัง

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

โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอปากพนัง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 อุดหนุนองคการ
บริหารสวนตําบลบ้านใหม

0 0 15,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,000 13,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 12,000 22,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า พระบรมราชินี

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรม
รูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู
หัว (พระปิยมหาราช)

0 0 0 0 100 % 4,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรม
น้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 0 0 0 100 % 4,000

รวมเงินอุดหนุน 18,000 28,000 27,000 42,000 43,000
รวมงบเงินอุดหนุน 18,000 28,000 27,000 42,000 43,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,421,238.72 6,000,661 5,213,233.69 7,653,525 7,619,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน 0 0 0 15,000 -86.67 % 2,000

โครงการจัดประชาคมหมูบ้าน ตําบล และ
แผนชุมชน

0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบ้าน 0 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 4,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000 4,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 30,000 4,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 630,263 733,570 406,560 573,520 29.03 % 740,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 21,300 -29.58 % 15,000

เงินประจําตําแหนง 24,387 42,000 21,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 408,360 401,458 437,880 457,520 4.91 % 480,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 48,000 48,000 4.17 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,111,010 1,225,028 913,440 1,142,340 1,327,000
รวมงบบุคลากร 1,111,010 1,225,028 913,440 1,142,340 1,327,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 2,000 70,000 71.43 % 120,000

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

คาเชาบ้าน 86,000 90,600 53,400 69,600 -13.79 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,730 26,825 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 109,730 117,425 55,400 199,600 215,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,350 20,150 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 27,900 150,000 10 % 165,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 87,812 41,020 26,532 100,000 0 % 100,000

 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 29,054 0 150,000 -96.67 % 5,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ของ อบต.แหลมตะลุมพุก

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินการจัดทํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการออกหนวยรับยื่นแบบการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

0 0 0 0 100 % 1,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 800 900 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 108,962 91,124 54,432 460,000 296,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,056 16,943 49,957 50,000 -20 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 10,940 12,695 21,135 50,000 -20 % 40,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 20,996 29,638 71,092 105,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย 1,361 591 257 10,000 -80 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,361 591 257 10,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 241,049 238,778 181,181 774,600 593,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน 0 0 0 0 100 % 6,000

คาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับโตะคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 4,000

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 0 0 0 0 100 % 14,000

คาจัดซื้อโตะนั่งปฏิบัติงาน 0 0 0 0 100 % 20,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจํานวน 1 เครื่อง 37,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 30,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก
สําหรับสํานักงาน

0 16,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,000 16,000 0 100,000 109,000
รวมงบลงทุน 37,000 16,000 0 100,000 109,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,389,059 1,479,806 1,094,621 2,016,940 2,029,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,810,297.72 7,480,467 6,307,854.69 9,700,465 9,652,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 12,580 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 6,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 116,760 120,960 120,960 126,860 10.36 % 140,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 26,000 -53.85 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 140,760 144,960 144,960 171,440 152,000
รวมงบบุคลากร 140,760 144,960 144,960 171,440 152,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 140,760 144,960 144,960 171,440 152,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 57,000 30,000 -6.67 % 28,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 57,000 30,000 28,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรม อปพร. 0 235,540 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

0 0 16,967 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล 0 0 0 19,720 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนใน
ชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนใน
ชวงเทศกาลสงกรานต

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกทบทวน อปพร. 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร) 

0 0 0 246,280 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 168,000 -100 % 0

โครงการอบรมและรณรงคแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 235,540 16,967 434,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 42,500 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 5,100 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 5,100 0 42,500 0
รวมงบดําเนินงาน 0 240,640 73,967 506,500 108,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อครุภัณฑเพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 0 100 % 100,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 20,000 0 0 120,000
รวมงบลงทุน 0 20,000 0 0 120,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 30,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 260,640 73,967 506,500 258,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,760 405,600 218,927 677,940 410,000

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

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 215,034.36 205,666 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 215,034.36 205,666 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 215,034.36 205,666 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 592,800 621,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 649,000 680,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกรีฑา-กีฬา นันทนาการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ด้วยกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

0 0 0 0 100 % 12,800

โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใน
โรงเรียน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 0 0 0 30,000 -61.67 % 11,500
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อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห

0 0 0 0 100 % 350,000

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
วัดแหลมตะลุมพุก

0 0 0 0 100 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 592,800 621,000 649,000 760,000 759,300
รวมงบเงินอุดหนุน 592,800 621,000 649,000 760,000 759,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 807,834.36 826,666 649,000 760,000 759,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 50,000
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ค่าวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม) 0 0 135,207.8 300,000 0 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 135,207.8 300,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 135,207.8 300,000 350,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 135,207.8 300,000 350,000
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 53,309 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 53,309 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 53,309 0 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 53,309 0 0 0
รวมแผนงานการศึกษา 807,834.36 879,975 784,207.8 1,060,000 1,109,300
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 20,000 -100 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 20,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 120,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 5,000

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัวตและขึ้นทะเบียนสัตว

0 0 936 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของ
โรค

0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 20,000 -75 % 5,000
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โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ระยะยาว

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธกอนวัยอันควรและการตั้งครรภใน
วัยรุน

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า"ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0 6,850 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนก 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงคการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดตอและโรคตาง ๆ

0 0 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาด
ปลอดภัย

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน

0 0 0 0 100 % 5,000
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โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดและ
ให้ความรู้แกมารดาที่ตั้งครรภ

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามรมราชกุมารี

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ 
ศาสตราจารย ดร.จุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี

0 0 5,600 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็กยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

0 0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการอบรมสมาชิก อสม. ในการใช้
เครื่องมือวัดความดันและเบาหวาน

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันไข้
เลือดออกในชุมชน

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันสัตว
ที่เป็นพาหะนําโรค

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก 0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการอุดหนุน อสม สําหรับการบริหาร
สาธารณสุข

0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 6,850 6,536 330,000 83,000
รวมงบดําเนินงาน 0 6,850 6,536 330,000 203,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 59,000
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 69,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 69,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปากพนังสะอาด 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 0 0 22,500 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.)

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนหมูที่ 1 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนหมูที่ 2 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนหมูที่ 3 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 22,500 110,000
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รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 22,500 110,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 6,850 6,536 352,500 382,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 6,850 6,536 372,500 382,000
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 243,900 263,280 92,320 9,640 7,161.41 % 700,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 21,300 -53.05 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 14,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 108,000 1.85 % 110,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 285,900 305,280 106,320 192,940 874,000
รวมงบบุคลากร 285,900 305,280 106,320 192,940 874,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 300 55,000 45.45 % 80,000

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

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 12,000 50,000 20 % 60,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,600 1,000 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 37,600 37,000 12,300 150,000 175,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,106 68,600.57 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 267,000 377,500 -31.13 % 260,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,100 19,200 2,974.15 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 119,206 87,800.57 269,974.15 437,500 340,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 16,490 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 58,000 68,150 95,350 100,000 -70 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร 1,250 600 2,560 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 59,250 68,750 114,400 210,000 145,000
รวมงบดําเนินงาน 216,056 193,550.57 396,674.15 797,500 660,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 28,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับ
สํานักงาน

0 21,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0 7,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 17,497.94 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 57,500 17,497.94 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 57,500 17,497.94 100,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 501,956 556,330.57 520,492.09 1,090,440 1,634,000
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งโซลาเซลลบริเวณทาเรือ 0 0 0 493,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 493,500 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.จากถนน
ใหญ-บ้านนายนรินทร

54,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
วอง  ทองแก้ว หมูที่ 2

278,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 332,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 332,000 0 0 493,500 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 332,000 0 0 493,500 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาธรรมเนียมในการทิ้งขยะ 0 105,265 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมในการทิ้งขยะ 0 0 118,920 103,525 -3.4 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 105,265 118,920 133,525 150,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 58,977 100,000 50 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 58,977 100,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 105,265 177,897 233,525 300,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 100,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 105,265 177,897 233,525 400,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 833,956 661,595.57 698,389.09 1,817,465 2,034,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 116,760 122,040 111,967.65 134,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 25,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 140,760 146,040 135,967.65 159,000 0
รวมงบบุคลากร 140,760 146,040 135,967.65 159,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

โครงการจัดซื้อเครื่องกว้านเรือเจ้าพลัง ไม
ต่ํากวา 85 แรงม้า

0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อสายสลิง  0 0 0 140,000 -100 % 0

โครงการจัดทําตู้ลําโพง ในศาลาประชาคม 
หมูที่ 1

0 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 268,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 268,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,760 146,040 135,967.65 427,000 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ Big cleaning day 0 33,750 0 0 0 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาการวางงาน 18,000 32,400 61,500 30,000 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคม 7,000 0 0 0 0 % 0

โครงการนวดฝ่าเท้าสร้างรายได้ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกฝังแนวคิดการสร้างจิตสํานึก
ในการดําเนินการตามหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างคุณธรรม
แกเด็กและสตรี

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 23,900 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว 0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล

15,000 10,050 0 0 0 % 0

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการศึกษาดูงานของกลุมแมบ้านและ
กลุมอาชีพตาง ๆ

0 0 0 174,130 -100 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 0 94,100 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมการวางแผนทางการเงิน
ของผู้สูงอายุเพื่อขจัดปัญหาความยากจน
อยางยั่งยืน

0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 28,470 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมผู้สูงวัยใสใจรักสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมภาวะผู้นําแกสตรีในชุมชน 0 0 0 0 100 % 1,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการสายใยรัก 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมและรณรงคแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 0 0 13,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 63,900 198,770 61,500 247,630 67,000
รวมงบดําเนินงาน 63,900 198,770 61,500 247,630 67,000

วันที่พิมพ : 6/10/2563  14:14:43 หน้า : 37/45



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร จํานวน 2 ซุ้ม

0 134,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 134,400 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 134,400 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 63,900 333,170 61,500 247,630 67,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 204,660 479,210 197,467.65 674,630 67,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการแขงขันกีฬาพื้นบ้าน 0 48,470 33,720 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาในระดับตําบล อําเภอ 
และจังหวัด

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประเพณี
แหลมตะลุมพุก คัพ

0 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบ้าน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 48,470 33,720 0 65,000
รวมงบดําเนินงาน 0 48,470 33,720 0 65,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 48,470 33,720 0 65,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีวัน
มาฆบูชา

5,700 0 0 16,300 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดงานโครงการรําบึกเสด็จ
ประพาตต้นแหลมมาลายู

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดงานประเพณี 25 ตุลา 
มหาวาตภัยรําลึก

0 0 40,490 31,180 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีวันรําลึก
มหาวาตภัยแฮเลียต

39,600 0 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต

0 21,500 22,520 0 0 % 0

โครงการประเพณีวันสงกรานต 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพิทักษรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น
ศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรําลึกเสด็จประพาสต้นแหลมมลายู 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรําลึกเหตุการณ 25 ตุลาคม วัน
มหาวาตภัย

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสืบสานศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีที่สําคัญของท้องถิ่น และรัฐพิธีที่
สําคัญของชาติ

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 45,300 21,500 63,010 97,480 35,000
รวมงบดําเนินงาน 45,300 21,500 63,010 97,480 35,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000 16,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 16,000 23,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมแหหมฺรับ งานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ

0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้น
ธาตุ

0 0 0 0 100 % 13,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000 16,000 16,000 23,000 16,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 16,000 16,000 23,000 16,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 55,300 37,500 79,010 120,480 51,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการสงเสริมการทองเที่ยว 0 0 14,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 14,500 100,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 14,500 100,000 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ วัด
แหลมตะลุมพุก

0 0 0 0 100 % 499,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 499,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 509,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 14,500 100,000 509,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 55,300 85,970 127,230 220,480 625,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 1,150 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,150 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,150 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 1,150 0 0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการบํารุงรักษาแหลงน้ํา คูคลอง 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 10,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 0 0 0 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 1,150 0 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 61,904 125,080 117,092 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 2,724 5,000 100 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,328,300 2,288,800 2,402,400 2,677,100 -2.88 % 2,600,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 478,400 288,200 847,900 796,500 50.66 % 1,200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 12,500 15,000 16,500 18,000 177.78 % 50,000

สํารองจาย 366,112 318,943.5 438,524 646,330 -84.4 % 100,820

รายจายตามข้อผูกพัน 36,180 36,162 0 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 36,180 100,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ (สปสช.)

0 0 0 0 100 % 37,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

105,295 108,995 113,380 133,590 -15.5 % 112,880

รวมงบกลาง 2,388,691 3,181,180.5 3,974,700 4,476,520 4,210,700
รวมงบกลาง 2,388,691 3,181,180.5 3,974,700 4,476,520 4,210,700
รวมงบกลาง 2,388,691 3,181,180.5 3,974,700 4,476,520 4,210,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมแผนงานงบกลาง 2,388,691 3,181,180.5 3,974,700 4,476,520 4,210,700
รวมทุกแผนงาน 12,241,499.08 13,180,848.07 12,316,462.23 19,000,000 18,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก

อําเภอ ปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,619,000 บาท

งบบุคลากร รวม 4,737,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,365,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล รายละเอียด ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ราย
ละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12
 เดือน
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880
 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล รายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880
 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 87,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 677,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12
 เดือน
(2) คาตอบแทนของรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
 เดือน 
(3) คาตอบแทนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
(4) คาตอบแทนของเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,372,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้
กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
(4) นักจัดการทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(5) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(7) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง) และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หรือหนังสือสั่ง
การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหน้า
สํานักปลัด รายละเอียด ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
(3) หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542, ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2556 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 520,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
(2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(3) คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(4) พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
(5) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หรือ
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ, หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) หรือหนังสื่อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 1,884,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 480,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก ดังนี้
(1) เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง จํานวน 120,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท
(3) เพื่อจายเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง จํานวน 150,000 บาท
(4) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุกอื่น ๆ จํานวน 10,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ หรือหนังสือสั่ง
การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้แกคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวน
ใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติ
งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกกะหรือ
ผลัดของตน และให้หมายคามรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมาย
วาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549, หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 907,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ
 จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเผยแพรหรือการประชาสัมพันธ
ของ อบต. เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) ฯลฯ
 จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการหรือคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่
เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ จํานวน 100,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบแลการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศ ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าที่เกี่ยว
ข้องซึ่งต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการ
รับรอง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบล หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือระหวางองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จํานวน 10,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พาน
พุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ
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โครงการกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปยก สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย ขยะเปยก สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 6

โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาประชาธิปไตย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อม
การพัฒนาประชาธิปไตย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 45

โครงการปลูกจิตสํานึกในการป้องกันการทุจริต จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกใน
การป้องกันการทุจริต
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 66
 ลําดับที่ 10

โครงการพระราชดําริหรือพระราชเสาวนีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพระราชดําริหรือ
พระราชเสาวนีย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 46

โครงการรณรงคลดปริมาณขยะมูลฝอย ภายใต้หลัก 3Rs คือ การใช้
น้อย ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย ภายใต้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ํา และนํากลับ
มาใช้ใหม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 13

โครงการรวมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนในวันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรวมพัฒนาและปรับ
ปรุงภูมิทัศนในวันสําคัญของชาติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 17

วันที่พิมพ : 6/10/2563  14:15:10 หน้า : 13/85



โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตําบล
แหลมตะลุมพุก

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตําบลแหลมตะลุมพุก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 4

โครงการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด 
และปลอดภัย

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ยกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 5

โครงการสนับสนุนคาอาหาร น้ําดื่ม ให้แกหนวยงานตาง ๆ ที่เข้ามา
ปลูกป่าในพื้นที่

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคา
อาหาร น้ําดื่ม ให้แกหนวยงานตาง ๆ ที่เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65
 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปงปอง ไม้ตีปงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้
เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้า
หวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกา
จับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขาย
วอลเลยบอลล หวงบาสเก็ตบอล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
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พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 187,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานหรือที่สาธารณะ รวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน การ
เชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ
 ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเล็กซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่น ๆ
 เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 930,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 930,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุแลครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑแลรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 12 ลําดับที่ 4
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถยนต จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถยนตขับเคลื่อน 4 ล้อ ตอน
เดียว จํานวน 1 คัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุแลครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑแลรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 12 ลําดับที่ 3
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 74,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุแลครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑแลรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67
 ลําดับที่ 16

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการสํารวจความพึงพอ
ใจในการให้บริการ

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการให้บริการของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 15

งบเงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอปากพนัง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อ
ดําเนินโครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอปากพนัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 41
 ลําดับที่ 13
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอปาก
พนัง เพื่อดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 51
 ลําดับที่ 22

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอปาก
พนัง เพื่อดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 51
 ลําดับที่ 21
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โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอปาก
พนัง เพื่อดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 51
 ลําดับที่ 20

โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยูหัว (พระปยมหาราช)

จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอปาก
พนัง เพื่อดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว (พระปยมหาราช)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 51
 ลําดับที่ 19
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โครงการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอปาก
พนัง เพื่อดําเนินโครงการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อม
รําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 23

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต. สัญจรพบ
ประชาชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 2

โครงการจัดประชาคมหมูบ้าน ตําบล และแผนชุมชน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดประชาคมหมู
บ้าน ตําบล และแผนชุมชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,029,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,327,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,327,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 740,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง) และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หรือหนังสือสั่ง
การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542, ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2556 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
(3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดําเนินงาน รวม 593,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก ดังนี้
(1) เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง จํานวน 100,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุกอื่น ๆ จํานวน 10,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ หรือหนังสือสั่ง
การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวน
ใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติ
งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกกะหรือ
ผลัดของตน และให้หมายคามรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมาย
วาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549, หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 296,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 165,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ
 จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเผยแพรหรือการประชาสัมพันธ
ของ อบต. เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) ฯลฯ
 จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการหรือคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่
เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ จํานวน 100,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบแลการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
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 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 66
 ลําดับที่ 13

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต
.แหลมตะลุมพุก

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.แหลมตะลุมพุก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 2

โครงการออกหนวยรับยื่นแบบการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการออกหนวยรับยื่น
แบบการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 66
 ลําดับที่ 12

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
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หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 109,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน จํานวน 6,000 บาท

วันที่พิมพ : 6/10/2563  14:15:10 หน้า : 40/85



- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ สําหรับผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 ตัว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือ
สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67
 ลําดับที่ 17
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
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คาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับโตะคอมพิวเตอร จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ สําหรับโตะคอมพิวเตอร จํานวน 1
 ตัว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือ
สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67
 ลําดับที่ 17
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
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คาจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
(1) มีหูลิ้นชัก
(2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือ
สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 71
 ลําดับที่ 50
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คาจัดซื้อโตะนั่งปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะนั่งปฏิบัติงาน จํานวน 2 ชุด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือ
สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67
 ลําดับที่ 18
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
(2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 12 MB
(3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
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อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
(4) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
(5) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
(6) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
(8) มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
(9) มีแป้นพิมสและเมาส
(10) มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือ
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สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67
 ลําดับที่ 16

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1) เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียว
(2) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
(3) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
(4) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
(5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
(6) สามารถสแกนเอกสาร A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
(7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
(8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
(9) สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
(10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
(11) สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
(12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
(13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้
(14) มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
(15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
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สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือ
สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67
 ลําดับที่ 16

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 152,000 บาท

งบบุคลากร รวม 152,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 152,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 258,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก ดังนี้
(1) เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง จํานวน 13,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 10,000
 บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุกอื่น ๆ จํานวน 5,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560, ระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้
จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในชวงเทศกาลปใหม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนนในชวงเทศกาลปใหม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 3

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 4

โครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวน อปพร.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 54
 ลําดับที่ 11

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต. จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมและรณรงคแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและรณรงค
แก้ไขปัญหายาเสพติด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 53
 ลําดับที่ 2
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งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อครุภัณฑเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุแลครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑแลรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 55
 ลําดับที่ 18
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอปาก
พนัง เพื่อดําเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 759,300 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 759,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 759,300 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกรีฑา-กีฬา นันทนาการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห เพื่อ
ดําเนินโครงการแขงขันกรีฑา-กีฬา นันทนาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 13

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงเรียนรู้ภายในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห เพื่อ
ดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงเรียนรู้ภายในโรงเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 10
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โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคด้วยกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี

จํานวน 12,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห เพื่อ
ดําเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคด้วยกิจกรรมลูก
เสือ-เนตรนารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 14

โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก เพื่อ
ดําเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห เพื่อ
ดําเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 38
 ลําดับที่ 6
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โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห เพื่อ
ดําเนินโครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 12

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จํานวน 11,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห เพื่อ
ดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 11

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 38
 ลําดับที่ 2
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อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 38
 ลําดับที่ 2

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 38
 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 6/10/2563  14:15:10 หน้า : 55/85



ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 382,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 203,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง
พิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุกหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งชวย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จาย พ.ศ. 2562 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 83,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอุดหนุนสําหรับ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 46
 ลําดับที่ 23

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 43
 ลําดับที่ 4

โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 4

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
และการตั้งครรภในวัยรุน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและการตั้งครรภในวัยรุน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 3
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2

โครงการรณรงคการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดตอและโรคตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดตอและโรคตาง ๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 43
 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 5

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 47
 ลําดับที่ 30

วันที่พิมพ : 6/10/2563  14:15:11 หน้า : 58/85



โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษโลก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 14

งบลงทุน รวม 69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
(1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
(2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
(3) กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุแลครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑแลรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่ง
การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 7 ลําดับที่ 11
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปากพนังสะอาด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอปาก
พนัง เพื่อดําเนินโครงการปากพนังสะอาด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 1
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน (อสม.)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บ้าน (อสม.) เพื่อดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 10

อุดหนุนหมูที่ 1 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนหมูที่ 1 เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 7

อุดหนุนหมูที่ 2 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนหมูที่ 2 เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 8
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อุดหนุนหมูที่ 3 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนหมูที่ 3 เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 9

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,634,000 บาท

งบบุคลากร รวม 874,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 874,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
(2) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง), หนังสือสํานัก
งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หรือหนังสือสั่ง
การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้อํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542, ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2556 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542

งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก ดังนี้
(1) เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง จํานวน 60,000 บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุกอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ หรือหนังสือสั่ง
การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 6/10/2563  14:15:11 หน้า : 64/85



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวน
ใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติ
งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกกะหรือ
ผลัดของตน และให้หมายคามรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมาย
วาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549, หนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ
 จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเผยแพรหรือการประชาสัมพันธ
ของ อบต. เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) ฯลฯ
 จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบและคาจ้างควบคุมงานให้แกเอกชน
หรือนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการหรือคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่
เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ จํานวน 200,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐ
หรือซีเมนตยล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้อง
ถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (
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Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาธรรมเนียมในการทิ้งขยะ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการทิ้งขยะ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 16

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น, หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 67,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 67,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 67,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการนวดฝ่าเท้าสร้างรายได้ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการนวดฝ่าเท้าสร้างราย
ได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 1

โครงการปลูกฝังแนวคิดการสร้างจิตสํานึกในการดําเนินการตามหลัก
การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างคุณธรรมแกเด็กและ
สตรี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกฝังแนวคิดการ
สร้างจิตสํานึกในการดําเนินการตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และเสริมสร้างคุณธรรมแกเด็กและสตรี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 40
 ลําดับที่ 6

โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 3

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2

โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 4
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 8

โครงการสงเสริมการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุเพื่อขจัดปัญหา
ความยากจนอยางยั่งยืน

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการวาง
แผนทางการเงินของผู้สูงอายุเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอยาง
ยั่งยืน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 6

โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 40
 ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมผู้สูงวัยใสใจรักสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมผู้สูงวัยใสใจ
รักสุขภาพ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 7

โครงการสงเสริมภาวะผู้นําแกสตรีในชุมชน จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมภาวะผู้นํา
แกสตรีในชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพผู้ด้อย
โอกาส 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 9

โครงการสายใยรัก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสายใยรัก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 5

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาใน
ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 48
 ลําดับที่ 3

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประเพณีแหลมตะลุมพุก คัพ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประเพณีแหลมตะลุมพุก คัพ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 48
 ลําดับที่ 1

โครงการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบ้าน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประเพณีแหลมตะลุมพุก คัพ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 48
 ลําดับที่ 5
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 51,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีวันสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีวัน
สงกรานต 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 49
 ลําดับที่ 9

โครงการพิทักษรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึด
เหนี่ยวและเป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพิทักษรักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1

โครงการรําลึกเสด็จประพาสต้นแหลมมลายู จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรําลึกเสด็จประพาส
ต้นแหลมมลายู 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 49
 ลําดับที่ 11

โครงการรําลึกเหตุการณ 25 ตุลาคม วันมหาวาตภัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรําลึกเหตุการณ 25
 ตุลาคม วันมหาวาตภัย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 49
 ลําดับที่ 10
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โครงการสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของท้องถิ่น 
และรัฐพิธีที่สําคัญของชาติ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสาน
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของท้องถิ่น และรัฐพิธีที่
สําคัญของชาติ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 49
 ลําดับที่ 12

งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมแหหมฺรับ งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอปาก
พนัง เพื่อดําเนินโครงการจัดกิจกรรมแหหมฺรับ งานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 50
 ลําดับที่ 18

โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้นธาตุ จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอปาก
พนัง เพื่อดําเนินโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้นธาตุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 50
 ลําดับที่ 17
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 509,000 บาท
งบลงทุน รวม 509,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 499,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ วัดแหลมตะลุมพุก จํานวน 499,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ วัดแหลมตะลุมพุก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 57
 ลําดับที่ 10

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคุ้ม
ครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563หน้าที่ 11 ลําดับที่ 2
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โครงการบํารุงรักษาแหลงน้ํา คูคลอง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบํารุงรักษาแหลง
น้ํา คูคลอง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 9

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,210,700 บาท

งบกลาง รวม 4,210,700 บาท
งบกลาง รวม 4,210,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ โดยคํานวณ
ในอัตราร้อยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม
ตาง ๆ ของพนังานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9
 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557, ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หรือหนังสือ
สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
แกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมา
จากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้างทั้งป (มกราคม - ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2559, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 40
 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ
- เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 40
 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 40
 ลําดับที่ 3
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สํารองจาย จํานวน 100,820 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป และนําไปใช้จายกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการ
เกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จํานวน 37,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
องคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563, ประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2554 หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 112,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 1 ของงบ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป และมิให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546, กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 หรือหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)

37,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,600,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

112,880

สํารองจ่าย 100,820

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)

37,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,600,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

112,880

สํารองจ่าย 100,820

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

43,000 43,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

677,000 677,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

87,000 87,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 110,000 140,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 12,000

เงินเดือนพนักงาน 700,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

80,000 120,000 28,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 515,000 515,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

43,000 43,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,000,000 1,250,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 99,000 109,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

150,000 174,000

เงินเดือนพนักงาน 3,240,000 3,940,000

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 252,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 90,000

ค่าเบี้ยประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

420,000 648,000

ค่าเช่าบ้าน 200,000 260,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 15,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 335,000 595,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอุดหนุนสําหรับ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

ค่าธรรมเนียมในการทิ้ง
ขยะ

100,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอุดหนุนสําหรับ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

350,000 400,000

ค่าธรรมเนียมในการทิ้ง
ขยะ

100,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต. สัญจร
พบประชาชน

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย ขยะเปียก สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย

โครงการแข่งขันกีฬาใน
ระดับตําบล อําเภอ 
และจังหวัด

5,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

5,000

โครงการคุ้มครอง ดูแล 
บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

5,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเพณี
แหลมตะลุมพุก คัพ

50,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน

10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

50,000

 ่โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต. สัญจร
พบประชาชน

2,000 2,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย ขยะเปียก สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย

8,000 8,000

โครงการแข่งขันกีฬาใน
ระดับตําบล อําเภอ 
และจังหวัด

5,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

5,000

โครงการคุ้มครอง ดูแล 
บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

5,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเพณี
แหลมตะลุมพุก คัพ

50,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน

10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

50,000

 ่โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชาคม
หมู่บ้าน ตําบล และแผน
ชุมชน

โครงการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว

5,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมการพัฒนา
ประชาธิปไตย

โครงการนวดฝ่าเท้า
สร้างรายได้

10,000

โครงการบํารุงรักษา
แหล่งน้ํา คูคลอง

5,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์

10,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ในการป้องกันการทุจริต

โครงการปลูกฝังแนวคิด
การสร้างจิตสํานึกใน
การดําเนินการตามหลัก
การปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และเสริมสร้าง
คุณธรรมแก่เด็กและสตรี

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชาคม
หมู่บ้าน ตําบล และแผน
ชุมชน

2,000 2,000

โครงการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว

5,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมการพัฒนา
ประชาธิปไตย

5,000 5,000

โครงการนวดฝ่าเท้า
สร้างรายได้

10,000

โครงการบํารุงรักษา
แหล่งน้ํา คูคลอง

5,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์

10,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ในการป้องกันการทุจริต

7,000 7,000

โครงการปลูกฝังแนวคิด
การสร้างจิตสํานึกใน
การดําเนินการตามหลัก
การปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และเสริมสร้าง
คุณธรรมแก่เด็กและสตรี

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ในวัย
รุ่น

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

5,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกทบทวน อป
พร.

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.

5,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ในวัย
รุ่น

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

5,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกทบทวน อป
พร.

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.

5,000

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพระราชดําริ
หรือพระราชเสาวนีย์

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต
.แหลมตะลุมพุก

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

10,000

โครงการพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์ อันเป็นที่
ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาติ

5,000

โครงการยุติความรุนแรง
ในครอบครัว

2,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อและโรคต่าง ๆ

5,000

โครงการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะมูลฝอย 
ภายใต้หลัก 3Rs คือ 
การใช้น้อย ใช้ซ้ํา และ
นํากลับมาใช้ใหม่

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  14:15:31 หน้า : 13/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพระราชดําริ
หรือพระราชเสาวนีย์

2,000 2,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต
.แหลมตะลุมพุก

5,000 5,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

10,000

โครงการพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์ อันเป็นที่
ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาติ

5,000

โครงการยุติความรุนแรง
ในครอบครัว

2,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อและโรคต่าง ๆ

5,000

โครงการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะมูลฝอย 
ภายใต้หลัก 3Rs คือ 
การใช้น้อย ใช้ซ้ํา และ
นํากลับมาใช้ใหม่

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการร่วมพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัน
สําคัญของชาติ

โครงการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ตําบลแหลมตะลุมพุก

โครงการรําลึกเสด็จ
ประพาสต้นแหลมมลายู

5,000

โครงการรําลึก
เหตุการณ์ 25 ตุลาคม 
วันมหาวาตภัย

10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

5,000

โครงการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลและสมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการร่วมพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัน
สําคัญของชาติ

5,000 5,000

โครงการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ตําบลแหลมตะลุมพุก

7,000 7,000

โครงการรําลึกเสด็จ
ประพาสต้นแหลมมลายู

5,000

โครงการรําลึก
เหตุการณ์ 25 ตุลาคม 
วันมหาวาตภัย

10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

5,000

โครงการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลและสมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

350,000 350,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

5,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  14:15:31 หน้า : 16/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการวาง
แผนทางการเงินของผู้
สูงอายุเพื่อขจัดปัญหา
ความยากจนอย่างยั่งยืน

2,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

5,000

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย
ใส่ใจรักสุขภาพ

5,000

โครงการส่งเสริมภาวะผู้
นําแก่สตรีในชุมชน

1,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับตลาดให้
มีมาตรฐาน สะอาด 
และปลอดภัย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส และครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
ด้อยโอกาส

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการวาง
แผนทางการเงินของผู้
สูงอายุเพื่อขจัดปัญหา
ความยากจนอย่างยั่งยืน

2,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

5,000

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย
ใส่ใจรักสุขภาพ

5,000

โครงการส่งเสริมภาวะผู้
นําแก่สตรีในชุมชน

1,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับตลาดให้
มีมาตรฐาน สะอาด 
และปลอดภัย

2,000 2,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส และครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
ด้อยโอกาส

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
อาหาร น้ําดื่ม ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้า
มาปลูกป่าในพื้นที่

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

40,000

โครงการสายใยรัก 5,000

โครงการสืบสานศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีที่
สําคัญของท้องถิ่น และ
รัฐพิธีที่สําคัญของชาติ

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
อาหาร น้ําดื่ม ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้า
มาปลูกป่าในพื้นที่

6,000 6,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

40,000

โครงการสายใยรัก 5,000

โครงการสืบสานศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีที่
สําคัญของท้องถิ่น และ
รัฐพิธีที่สําคัญของชาติ

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

โครงการอบรมและ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด

5,000

โครงการออกหน่วยรับ
ยื่นแบบการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

3,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000

วัสดุกีฬา

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 300,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

5,000 5,000

โครงการอบรมและ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด

5,000

โครงการออกหน่วยรับ
ยื่นแบบการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

1,000 1,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

3,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 300,000

วัสดุกีฬา 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 300,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งปฏิบัติ
งาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
โต๊ะคอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

100,000

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก

ค่าจัดซื้อโต๊ะนั่งปฏิบัติ
งาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 100,000 130,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000 70,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000 4,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งปฏิบัติ
งาน

6,000 6,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
โต๊ะคอมพิวเตอร์

4,000 4,000

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

100,000

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 6,000 6,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 14,000 14,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะนั่งปฏิบัติ
งาน

20,000 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

104,000 104,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000 200,000 10,000 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน

59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซื้อรถยนต์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ วัด
แหลมตะลุมพุก

499,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางใน
การสํารวจความพึงพอ
ใจในการให้บริการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 15,000 15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

170,000 410,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน

59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซื้อรถยนต์ 700,000 700,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ วัด
แหลมตะลุมพุก

499,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางใน
การสํารวจความพึงพอ
ใจในการให้บริการ

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อําเภอปากพนัง

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)

20,000

อุดหนุนหมู่ที่ 1 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนหมู่ที่ 2 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนหมู่ที่ 3 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติด

30,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  14:15:31 หน้า : 27/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อําเภอปากพนัง

20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)

20,000

อุดหนุนหมู่ที่ 1 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนหมู่ที่ 2 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนหมู่ที่ 3 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการแข่งขัน
กรีฑา-กีฬา นันทนาการ

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้า พระบรมราชินี

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

โครงการจัดกิจกรรมแห่
หมฺรับ งานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ

3,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ

13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการแข่งขัน
กรีฑา-กีฬา นันทนาการ

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้า พระบรมราชินี

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรมแห่
หมฺรับ งานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ

3,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ

13,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563  14:15:31 หน้า : 30/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(พระปิยมหาราช)

โครงการจัดพิธีบําเพ็ญ
กุศลและกิจกรรมน้อม
รําลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

20,000

โครงการปากพนัง
สะอาด

30,000

โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้วยกิจกรรมลูก
เสือ-เนตรนารี

12,800

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(พระปิยมหาราช)

4,000 4,000

โครงการจัดพิธีบําเพ็ญ
กุศลและกิจกรรมน้อม
รําลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

4,000 4,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

20,000

โครงการปากพนัง
สะอาด

30,000

โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้วยกิจกรรมลูก
เสือ-เนตรนารี

12,800

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา

25,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด

10,000

โครงการโรงเรียนคุณธร
รม สพฐ.

11,500

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์

350,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนวัด
แหลมตะลุมพุก

300,000

รวม 4,210,700 10,000 625,000 67,000 2,034,000 382,000 1,109,300 410,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา

25,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด

10,000

โครงการโรงเรียนคุณธร
รม สพฐ.

11,500

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์

350,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนวัด
แหลมตะลุมพุก

300,000

รวม 9,652,000 18,500,000
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องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุก 
อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๕๕   
หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๗๗ 

อีเมล ์: lamtalumpuk.62@gmail.com 
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