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องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา 
เขต/อ าเภอ รัษฎา    จังหวัดตรัง 
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98  ซอย-  ถนน -  แขวง/ต าบล ควนเมา 
  เขต/อ าเภอ รัษฎา  จังหวัดตรัง  92160 

      

   

พื้นที ่ 67.19 ตารางกิโลเมตร 

   

ประชากรทั้งหมด 7,022 คน 

ชาย 3,440 คน 

หญิง 3,582 คน 

   

   

 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา 

อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
             ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนเมำ 

     

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ  
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงนิ ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 46,667,840.25 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 56,467,012.51 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 17,577,240.70 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

        จ านวน 3 โครงการ รวม 916,442.37 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 8 โครงการ  

        รวม 514,720.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 42,016,669.58 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 291,237.64 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 54,182.10 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 271,621.16 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ 
กิจการพาณิชย์ 

จ านวน 1,191,252.50 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 144,248.71 บาท 

 
 

      



   4 
 

หมวดรายได้จากทุน 

 
 

จ านวน 

 
 

0.00 

 
 

บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 21,090,682.99 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 18,973,444.48 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 18,217,998.55 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 31,228,753.12 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 10,656,598.00 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 11,780,752.29 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 4,970,134.41 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,042,620.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,758,648.42 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 20,000.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

     จ านวน 9,721,623.55 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน 1,405,638.62 บาท 
  2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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 ค ำแถลงงบประมำณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา 

อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
    

1. รายรับ    

        
รายรับ 

รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 291,237.64 225,000.00 2,100,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 54,182.10 57,900.00 48,400.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 271,621.16 360,000.00 350,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,191,252.50 1,121,600.00 1,020,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 144,248.71 215,000.00 20,500.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,952,542.11 1,979,500.00 3,538,900.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 21,090,682.99 20,020,500.00 21,161,100.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

21,090,682.99 20,020,500.00 21,161,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

  หมวดเงินอุดหนุน 18,973,444.48 18,300,000.00 19,300,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

18,973,444.48 18,300,000.00 19,300,000.00 

รวม 42,016,669.58 40,300,000.00 44,000,000.00 

 



รายจ่ายจรงิ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

งบกลาง 10,656,598.00 11,599,620.00 12,261,630.00

งบบคุลากร 11,780,752.29 15,078,740.00 14,963,740.00

งบด าเนินงาน 4,970,134.41 6,906,980.00 9,006,870.00

งบลงทนุ 1,042,620.00 4,172,860.00 5,533,360.00

งบเงินอุดหนุน 2,758,648.42 2,521,800.00 2,234,400.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 0.00

31,228,753.12 40,300,000.00 44,000,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบรหิารส่วนต าบลควนเมา
อ าเภอรษัฎา  จังหวัดตรงั

2. รายจ่าย
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อ าเภอรษัฎา  จังหวัดตรงั

ส่วนที ่2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลควนเมา



บันทกึหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบญัญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา

อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

ด้าน รวม
ด้านบรหิารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,515,490

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 989,550
ด้านบรกิารชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,620,310

แผนงานสาธารณสุข 652,950

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 855,040

แผนงานเคหะและชุมชน 120,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 178,950

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 470,760
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,953,180

แผนงานการเกษตร 51,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 44,000,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,329,840
ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 12,261,630



12,261,630

12,261,630    งบกลาง 12,261,630

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 12,261,630

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย

องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา
อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง



476,040 355,320

0 0

476,040 355,320

93,810 31,000

51,000 5,000

42,810 26,000

0 0

0 0

0 0

0 0

569,850 386,320

    ค�าครุภัณฑ� 35,300 30,000 65,300

รวม 8,186,820 3,372,500 12,515,490

    ค�าสาธารณูปโภค 355,450 0 355,450

งบลงทุน 35,300 30,000 65,300

    ค�าใช&สอย 1,113,000 611,000 1,792,810

    ค�าวัสดุ 299,500 115,000 414,500

งบดําเนินงาน 2,107,250 815,700 3,047,760

    ค�าตอบแทน 339,300 89,700 485,000

    เงินเดือน (ฝ3ายการเมือง) 2,139,120 0 2,139,120

    เงินเดือน (ฝ3ายประจํา) 3,905,150 2,526,800 7,263,310

งานควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน
รวมงบ

งบบุคลากร 6,044,270 2,526,800 9,402,430

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน
งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง



301,800

301,800

557,550

67,500

315,050

175,000

5,700

5,700

865,050รวม 124,500 989,550

งบลงทุน 0 5,700

    ค�าครุภัณฑ� 0 5,700

    ค�าใช&สอย 0 315,050

    ค�าวัสดุ 0 175,000

งบดําเนินงาน 4,500 562,050

    ค�าตอบแทน 4,500 72,000

งบบุคลากร 120,000 421,800

    เงินเดือน (ฝ3ายประจํา) 120,000 421,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานเทศกิจ

งานป=องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวมงบ



897,750

897,750

1,543,400

26,900

438,500

1,023,000

55,000

0

0

2,108,400

2,108,400

4,549,550

    เงินอุดหนุน 0 2,108,400

รวม 1,070,760 5,620,310

    ค�าครุภัณฑ� 2,500 2,500

งบเงินอุดหนุน 0 2,108,400

    ค�าสาธารณูปโภค 0 55,000

งบลงทุน 2,500 2,500

    ค�าใช&สอย 50,000 488,500

    ค�าวัสดุ 10,000 1,033,000

งบดําเนินงาน 90,000 1,633,400

    ค�าตอบแทน 30,000 56,900

งบบุคลากร 978,260 1,876,010

    เงินเดือน (ฝ3ายประจํา) 978,260 1,876,010

งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก�อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
รวมงบ

แผนงานการศึกษา



321,900

321,900

286,350

5,000

236,350

45,000

44,700

44,700

652,950

    ค�าครุภัณฑ� 44,700

รวม 652,950

    ค�าใช&สอย 236,350

    ค�าวัสดุ 45,000

งบลงทุน 44,700

    เงินเดือน (ฝ3ายประจํา) 321,900

งบดําเนินงาน 286,350

    ค�าตอบแทน 5,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น
รวมงบ

งบบุคลากร 321,900



590,040

590,040

235,000

195,000

40,000

30,000

30,000

855,040

39,700

39,700

81,000

81,000

120,700

    เงินอุดหนุน 81,000

รวม 120,700

งบดําเนินงาน 39,700

    ค�าใช&สอย 39,700

งบเงินอุดหนุน 81,000

    เงินอุดหนุน 30,000

รวม 855,040

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวมงบ

    ค�าตอบแทน 195,000

    ค�าใช&สอย 40,000

งบเงินอุดหนุน 30,000

งบบุคลากร 590,040

    เงินเดือน (ฝ3ายประจํา) 590,040

งบดําเนินงาน 235,000

แผนงานสังคมสงเคราะห�

งาน งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห�
รวมงบ



163,950

163,950

15,000

15,000

178,950

175,500

175,500

175,500รวม 295,260 470,760

งบดําเนินงาน 295,260 470,760

    ค�าใช&สอย 295,260 470,760

    เงินอุดหนุน 15,000

รวม 178,950

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม

ท&องถิ่น
รวมงบ

งบดําเนินงาน 163,950

    ค�าใช&สอย 163,950

งบเงินอุดหนุน 15,000

แผนงานสร,างความเข,มแข็งของชุมชน

งาน งานส�งเสริมและ

สนับสนุนความเข&มแข็ง

ชุมชน

รวมงบ



2,076,880

2,076,880

831,300

128,300

260,000

393,000

50,000

5,045,000

5,000

5,040,000

7,953,180

    ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร&าง 5,040,000

รวม 7,953,180

    ค�าสาธารณูปโภค 50,000

งบลงทุน 5,045,000

    ค�าครุภัณฑ� 5,000

    ค�าตอบแทน 128,300

    ค�าใช&สอย 260,000

    ค�าวัสดุ 393,000

งบบุคลากร 2,076,880

    เงินเดือน (ฝ3ายประจํา) 2,076,880

งบดําเนินงาน 831,300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน
งานก�อสร&าง รวมงบ



51,600

51,600

51,600

274,680

274,680

1,685,000

30,000

130,000

325,000

1,200,000

370,160

370,160

2,329,840

งบลงทุน 370,160

    ค�าครุภัณฑ� 370,160

รวม 2,329,840

    ค�าใช&สอย 130,000

    ค�าวัสดุ 325,000

    ค�าสาธารณูปโภค 1,200,000

    เงินเดือน (ฝ3ายประจํา) 274,680

งบดําเนินงาน 1,685,000

    ค�าตอบแทน 30,000

แผนงานการพาณิชย�

งาน
งานกิจการประปา รวมงบ

งบบุคลากร 274,680

งบดําเนินงาน 51,600

    ค�าใช&สอย 51,600

รวม 51,600

แผนงานการเกษตร

งาน งานสิ่งแวดล&อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมงบ



แผนงานงบกลาง 12,261,630

งบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน 44,000,000

แผนงานการเกษตร 51,600

แผนงานการพาณิชย� 2,329,840

ด�านการดําเนินงานอ่ืน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 470,760
ด�านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,953,180

แผนงานสังคมสงเคราะห� 855,040

แผนงานเคหะและชุมชน 120,700

แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน 178,950

ด�านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,620,310

แผนงานสาธารณสุข 652,950

ด�านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,515,490

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 989,550

ข-อ 3 งบประมาณรายจ7ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป;นจํานวนรวมท้ังสิ้น 44,000,000 บาท
ข-อ 4 งบประมาณรายจ7ายท่ัวไป จ7ายจากรายได-จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
เป;นจํานวนรวมท้ังสิ้น 44,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได-ดังนี้

แผนงาน ยอดรวม

ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส7วนตําบล  พ.ศ. 2537 แก-ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562   มาตรา 87 จึงตราข-อบัญญัติข้ึนไว-โดยความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส7วนตําบลควนเมา และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอรัษฎา

ข-อ 1 ข-อบัญญัติ นี้เรียกว7า ข-อบัญญัติงบประมาณรายจ7ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2566
ข-อ 2 ข-อบัญญัติ นี้ให-ใช-บังคับต้ังแต7วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป;นต-นไป
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ข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2566

องค3การบริหารส�วนตําบลควนเมา

อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

               โดยท่ีเป;นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ7ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอํานาจตาม



 



ป� 2564 ป� 2565

0.00 0.00 0.00 %

208,197.64 180,000.00 1,011.11 %

81,560.00 45,000.00 55.56 %

1,480.00 0.00 100.00 %

291,237.64 225,000.00

1,134.90 1,000.00 0.00 %

155.20 0.00 100.00 %

2,754.00 12,000.00 -79.17 %

1,020.00 1,000.00 0.00 %

5,600.00 5,900.00 -5.08 %

40.00 500.00 -80.00 %

0.00 0.00 100.00 %

28,118.00 30,000.00 -33.33 %

14,500.00 6,500.00 84.62 %

860.00 1,000.00 0.00 %

54,182.10 57,900.00

 
รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค"การบริหารส%วนตําบลควนเมา

ป� 2563 ยอดต%าง (%) ป� 2566

หมวดภาษีอากร

     ภาษีบํารุงท�องที่ 467.00 0.00

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง 41,560.87 2,000,000.00

     ภาษีป'าย 58,785.00 70,000.00

     อากรการฆ*าสัตว. 0.00 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 100,812.87 2,100,000.00

หมวดค%าธรรมเนียม ค%าปรับ และใบอนุญาต

     ค*าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 931.20 1,000.00

     ค*าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 200.00

     ค*าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 12,001.00 2,500.00

     ค*าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย. 850.00 1,000.00

     ค*าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 5,900.00 5,600.00

     ค*าธรรมเนียมอื่น ๆ 446.50 100.00

     ค*าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 750.00 1,000.00

     ค*าปรับผู�กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 5,000.00

     ค*าปรับการผิดสัญญา 34,740.00 20,000.00

อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

รวมหมวดค%าธรรมเนียม ค%าปรับ และใบอนุญาต 134,218.70 48,400.00

     ค*าใบอนุญาตประกอบการค�าสําหรับกิจการที่เป@นอันตรายต*อสุขภาพ 78,600.00 12,000.00



ป� 2564 ป� 2565

271,621.16 360,000.00 -2.78 %

271,621.16 360,000.00

1,162,132.50 1,100,000.00 -9.09 %

29,120.00 21,600.00 -7.41 %

1,191,252.50 1,121,600.00

135,500.00 200,000.00 -90.00 %

8,748.71 15,000.00 -96.67 %

144,248.71 215,000.00

483,532.72 510,000.00 -1.96 %

9,849,971.73 8,950,000.00 10.61 %

3,060,619.19 2,920,000.00 4.79 %

91,346.64 80,000.00 13.75 %

5,634,385.82 5,500,000.00 2.56 %

0.00 500.00 0.00 %

60,102.15 60,000.00 0.00 %

31,091.74 50,000.00 -38.00 %

1,238,267.00 1,300,000.00 -4.77 %

หมวดรายได8จากทรัพย"สิน

ป� 2563 ยอดต%าง (%) ป� 2566

     ดอกเบี้ย 358,990.23 350,000.00

รวมหมวดรายได8จากทรัพย"สิน 358,990.23 350,000.00

หมวดรายได8จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย"

     รายได�จากประปา 975,381.00 1,000,000.00

     รายได�จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย.หรือกิจการอื่น ๆ 30,940.00 20,000.00

รวมหมวดรายได8จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย" 1,006,321.00 1,020,000.00

หมวดรายได8เบ็ดเตล็ด

     ค*าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ�าง 205,500.00 20,000.00

     รายได�เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 12,133.21 500.00

รวมหมวดรายได8เบ็ดเตล็ด 217,633.21 20,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีรถยนต. 501,734.40 500,000.00

     ภาษีมูลค*าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,731,127.96 9,900,000.00

     ภาษีมูลค*าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได�ฯ 2,804,249.81 3,060,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 77,418.09 91,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 5,337,909.08 5,640,600.00

     ค*าภาคหลวงและค*าธรรมเนียมตามกฎหมายว*าด�วยปHาไม� 1,020.00 500.00

     ค*าภาคหลวงแร* 55,889.17 60,000.00

     ค*าภาคหลวงปIโตรเลียม 47,389.71 31,000.00

     ค*าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 1,238,762.00 1,238,000.00

รายรับจริง ประมาณการ



ป� 2564 ป� 2565

641,366.00 650,000.00 -1.54 %

21,090,682.99 20,020,500.00

18,973,444.48 18,300,000.00 5.46 %

18,973,444.48 18,300,000.00

42,016,669.58 40,300,000.00

     ค*าธรรมเนียมและค*าใช�น้ําบาดาล 641,795.00 640,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,437,295.22 21,161,100.00

หมวดเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,889,048.53 19,300,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,889,048.53 19,300,000.00

รวมทุกหมวด 39,144,319.76 44,000,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต%าง (%) ป� 2566



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา 

อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  44,000,000   บาท  แยกเปน็ 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 2,100,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 2,000,000 บาท 

    
ประมาณการโดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจจริง
ในส่วนของจ านวนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ผู้ต้องช าระภาษีและ
ลักษณะการใช้ประโยชน์      

  

  
ภาษีป้าย จ านวน 70,000 บาท 

    
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับผู้ท่ีอยู่ในเครือข่ายช าระ
ภาษี   

  

  
อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 30,000 บาท 

    ประมาณการไว้เนื่องจากมีการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 48,400 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 200 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,500 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 5,600 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 100 บาท 

 
  ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

    



  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการรายรับไว้ เนื่องจากปีงบประมาณ 2565  
มีการน าส่งค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร 

  

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

จ านวน 12,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท 

  
ดอกเบ้ีย จ านวน 350,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,020,000 บาท 

  
รายได้จากประปา จ านวน 1,000,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,500 บาท 

  
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

    

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,161,100 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,900,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 3,060,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 91,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,640,600 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน 500 บาท 

  ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 60,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 31,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

จ านวน 1,238,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 640,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

    

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 19,300,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 19,300,000 บาท 

    
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมท่ีได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 



ป� 2564 ป� 2565

50,519 98,620 1.91 %

3,330 4,000 2.5 %

7,567,300 8,342,400 1.32 %

1,871,000 1,941,600 1.36 %

78,000 84,000 -7.14 %

439,749 500,000 69.26 %

0 267,178 84.9 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 172,822 -100 %

186,700 158,000 0 %

รายจ�ายจริง ประมาณการ
ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 65,814 100,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,301 4,100

เบี้ยยังชีพผู(สูงอายุ 7,149,600 8,452,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,900,800 1,968,000

เบี้ยยังชีพผู(ป+วยเอดส, 77,500 78,000

เงินสํารองจ/าย 108,910 846,290

รายจ/ายตามข(อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการส/วนท(องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 494,000

เงินช/วยค/าครองชีพผู(รับบํานาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) 0 43,550

เงินบําเหน็จลูกจ(างประจํา 0 116,390

เงินบําเหน็จบํานาญข(าราชการถ/ายโอน 0 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท(องถิ่นหรือพื้นที่ 158,900 158,000

รายงานประมาณการรายจ�าย
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2566
องค,การบริหารส/วนตําบลควนเมา

อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง
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460,000 0 0 %

0 0 0 %

10,656,598 11,568,620

10,656,598 11,568,620

10,656,598 11,568,620

10,656,598 11,568,620

0 0 0 %

0 411,680 24.87 %

0 33,820 24.54 %

0 33,820 24.54 %

0 66,400 30.12 %

2,577,600 1,245,490 16.77 %

2,577,600 1,791,210

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการส/วนท(องถิ่น (กบท.) 214,500 0

เงินบําเหน็จลูกจ(างประจํา 309,230 0

รวมงบกลาง 9,988,555 12,261,630

รวมงบกลาง 9,988,555 12,261,630

รวมงบกลาง 9,988,555 12,261,630

รวมแผนงานงบกลาง 9,988,555 12,261,630

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ0ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 29,019 0

ค/าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 0 514,080

ค/าตอบแทนประจําตําแหน/งนายก/รองนายก 2,377 42,120

ค/าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 2,377 42,120

ค/าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 4,877 86,400

ค/าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา 2,577,600 1,454,400

นายกองค,การบริหารส/วนตําบล

รวมเงินเดือน (ฝ0ายการเมือง) 2,616,250 2,139,120

ป� 2566

องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%)
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4,429,184.29 2,028,500 31.71 %

142,920 138,000 0 %

168,000 126,000 0 %

326,760 346,020 6.78 %

911,640 516,000 4.65 %

83,320 60,000 0 %

6,061,824.29 3,214,520

8,639,424.29 5,005,730

1,050 370,000 -45.95 %

146,741 78,000 0 %

0 44,800 36.83 %

172,041 492,800

113,829 95,000 -57.89 %

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563

เงินเดือนข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 2,763,531 2,671,670

เงินเพิ่มต/าง ๆ ของข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 138,000 138,000

เงินประจําตําแหน/ง 126,000 126,000

ค/าจ(างลูกจ(างประจํา 300,600 369,480

ค/าตอบแทนพนักงานจ(าง 495,357 540,000

เงินเพิ่มต/าง ๆ ของพนักงานจ(าง 54,031 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 3,877,519 3,905,150

รวมงบบุคลากร 6,493,769 6,044,270

งบดําเนินงาน

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 10,400 200,000

ค/าเช/าบ(าน 192,258 78,000

เงินช/วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช/วยเหลือการศึกษาบุตรข(าราชการ/พนักงาน/ลูกจ(างประจํา 0 61,300

รวมค�าตอบแทน 222,258 339,300

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ

ค/าจ(างเหมาบริการ 152,534 40,000

ยอดต�าง (%) ป� 2566
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0 25,000 0 %

2,000 3,000 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 5,000 0 %

2,557.3 3,000 0 %

10,295 25,000 0 %

40,392 150,000 20.67 %

0 106,000 41.51 %

42,633 20,000 0 %

0 299,400 -86.64 %

0 35,000 -71.43 %

0 250,000 76.4 %

0 2,000 0 %

83,486.93 125,000 -56 %

295,193.23 1,143,400

144,803 100,000 0 %

ค/าจ(างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 25,000

ค/าใช(จ/ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0 3,000

ค/าใช(จ/ายในการปรับปรุงระบบเครือข/ายอินเทอร,เน็ต ภายใน 0 113,000

ค/าต/อสัญญาเว็บไซต,รายป> ค/าต/ออายุโดเมนรายป> 1,450 0

ค/าธรรมเนียมต/างๆ 0 5,000

ค/าเบี้ยประกัน 2,204.2 3,000

รายจ/ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,020 25,000

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

ค/าใช(จ/ายในการเดินทางไปราชการ 234,498.8 181,000

ค/าลงทะเบียนในการฝMกอบรม 0 150,000

โครงการกิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย, 35,169 20,000

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. 0 40,000

โครงการฝMกอบรมกรรมการประจําหน/วยเลือกตั้ง 0 10,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท(องถิ่น 281,596 441,000

โครงการวันท(องถิ่นไทย 1,164 2,000

ค/าบํารุงรักษาและซ/อมแซม 59,446.41 55,000

รวมค�าใช5สอย 777,082.41 1,113,000

ค�าวัสดุ

120,121 100,000

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

วัสดุสํานักงาน

องค,การบริหารส/วนตําบลควนเมา
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12,470 18,000 -16.67 %

21,453 15,000 0 %

2,180 3,500 0 %

26,782.8 6,000 0 %

69,790.16 80,000 50 %

3,800 8,000 -62.5 %

51,890 50,000 -30 %

2,550 2,500 -20 %

335,718.96 283,000

205,644.76 202,000 13.86 %

7,672.12 13,500 3.7 %

12,225.82 13,000 0 %

42,456 38,700 3.36 %

56,662 57,000 0 %

0 1,450 0 %

324,660.7 325,650

1,127,613.89 2,244,850

วัสดุไฟฟOาและวิทยุ 10,542 15,000

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

วัสดุงานบ(านงานครัว 13,512 15,000

วัสดุก/อสร(าง 0 3,500

วัสดุยานพาหนะและขนส/ง 0 6,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล/อลื่น 57,920.94 120,000

วัสดุการเกษตร 4,980 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร, 34,170 35,000

วัสดุอื่น 700 2,000

รวมค�าวัสดุ 241,945.94 299,500

ค�าสาธารณูปโภค

ค/าไฟฟOา 201,641.37 230,000

ค/าน้ําประปา ค/าน้ําบาดาล 13,221.67 14,000

ค/าบริการโทรศัพท, 12,266.48 13,000

ค/าบริการไปรษณีย, 27,246.2 40,000

ค/าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 55,212 57,000

ค/าเช/าพื้นที่เว็บไซต, และค/าธรรมเนียมที่เกี่ยวข(อง 0 1,450

รวมค�าสาธารณูปโภค 309,587.72 355,450

รวมงบดําเนินงาน 1,550,874.07 2,107,250

รายจ�ายจริง ประมาณการ
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0 0 0 %

0 62,810 -100 %

0 0 0 %

0 5,700 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 7,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

43,200 0 0 %

21,600 0 0 %

ป� 2566

งบลงทุน

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,สํานักงาน

เก(าอี้ 18,500 0

ตู(สาขาและเครื่องโทรศัพท,พร(อมติดตั้ง 0 0

ตู(เหล็ก 5,500 0

ตู(เหล็กแบบ 2 บาน 0 0

ตู(เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 6,700

โตQะทํางาน 31,500 0

โตQะเอนกประสงค, 15,600 0

แท/นบรรยาย (โพเดียม) 0 0

พัดลม 998 0

ครุภัณฑ,โฆษณาและเผยแพร/

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร,ไฟฟOา ขนาดเส(นทแยงมุม 100 นิ้ว 0 12,900

ครุภัณฑ,งานบ(านงานครัว

เครื่องตัดหญ(า 8,200 0

เครื่องทําน้ําร(อน-เย็น 4,790 0

ครุภัณฑ,คอมพิวเตอร,หรืออิเล็กทรอนิกส,

เครื่องคอมพิวเตอร, สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 21,500 0

เครื่องคอมพิวเตอร,โนQตบุQก สําหรับงานประมวลผล 0 0

ยอดต�าง (%)
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7,400 0 100 %

2,500 0 100 %

5,500 0 0 %

0 5,700 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

80,200 81,210

80,200 81,210

30,000 0 0 %

30,000 0

30,000 0

0 0 0 %

เครื่องพิมพ, Multifunction แบบฉีดหมึกพร(อมติดตั้งถังหมึกพิมพ, 0 7,500

ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%)

เครื่องพิมพ,เลเซอร, หรือ LED ขาวดํา (18 หน(า/นาที) 0 2,600

เครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 1 kVA 0 0

เครื่องสํารองไฟฟOาขนาด 1 kVA 0 0

จอแสดงภาพขนาดไม/น(อยกว/า 19 นิ้ว 0 5,600

อุปกรณ,อ/านบัตรแบบอเนกประสงค, (Smart Card Reader) 350 0

รวมค�าครุภัณฑ< 106,938 35,300

รวมงบลงทุน 106,938 35,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น

0

รายจ�ายอื่น

โครงการศูนย,ปฏิบัติการร/วมในการช/วยเหลือประชาชนขององค,กรปกครอง 30,000 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0

(Ink Tank Printer)

รายจ�ายจริง

ป� 2566

เครื่องทําน้ําร(อน-เย็น

รายจ/ายอื่น

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0

4,790

ส/วนท(องถิ่น
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20,000 0 0 %

20,000 0

20,000 0

9,897,238.18 7,331,790

0 455,580 4.49 %

0 455,580

0 455,580

0 0 100 %

0 36,000 0 %

0 36,000

0 15,000 0 %

0 5,000 0 %

0 4,860 0 %

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู(รับริการ 20,000 0

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

รวมรายจ�ายอื่น 20,000 0

รวมงบรายจ�ายอื่น 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,201,581.07 8,186,820

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)

เงินเดือนข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 0 476,040

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 0 476,040

รวมงบบุคลากร 0 476,040

งบดําเนินงาน

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 0 15,000

ค/าเช/าบ(าน 0 36,000

รวมค�าตอบแทน 0 51,000

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

ค/าใช(จ/ายในการเดินทางไปราชการ 0 15,000

ค/าลงทะเบียนในการฝMกอบรม 0 5,000

โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล 0 4,860

รายจ�ายจริง ประมาณการ
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0 17,940 0.06 %

0 42,800

0 78,800

0 534,380

0 2,029,300 -3.59 %

0 28,920 -9.34 %

0 42,000 0 %

0 459,240 4.1 %

0 24,000 0 %

0 2,583,460

0 2,583,460

0 20,000 0 %

4,200 7,000 42.86 %

57,967 72,000 -41.67 %

โครงการอบต.สัญจร  พบประชาชน 0 17,950

รายจ�ายจริง ประมาณการ

รวมค�าใช5สอย 0 42,810

รวมงบดําเนินงาน 0 93,810

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 569,850

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)

เงินเดือนข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 1,439,076 1,956,500

เงินเพิ่มต/าง ๆ ของข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 9,530 26,220

เงินประจําตําแหน/ง 42,000 42,000

ค/าตอบแทนพนักงานจ(าง 312,600 478,080

เงินเพิ่มต/าง ๆ ของพนักงานจ(าง 14,460 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 1,817,666 2,526,800

20,000

รวมงบบุคลากร 1,817,666 2,526,800

งบดําเนินงาน

8,640 10,000

ค/าเช/าบ(าน 36,000 42,000

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 0

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

เงินช/วยเหลือการศึกษาบุตร

ค/าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ



ป� 2564 ป� 2565

0 25,200 -29.76 %

86,867 124,200

53,700 0 100 %

0 0 100 %

0 1,000 0 %

46,590 30,000 56.67 %

0 25,000 72 %

1,800 5,200 -100 %

7,670 13,300 50.38 %

109,760 74,500

37,340 60,000 0 %

7,598.1 10,000 0 %

54,730 45,000 0 %

99,668.1 115,000

296,295.1 313,700

เงินช/วยเหลือการศึกษาบุตรข(าราชการ/พนักงาน/ลูกจ(างประจํา 0 17,700

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

รวมค�าตอบแทน 89,340 89,700

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ

ค/าจ(างเหมาบริการ 111,030 10,000

ค/าจ(างเหมาบุคคลภายนอก 0 490,000

ค/าธรรมเนียมต/างๆ 180 1,000

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

ค/าใช(จ/ายในการเดินทางไปราชการ 102,661 47,000

ค/าลงทะเบียนในการฝMกอบรม 0 43,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได(ของ อบต. 0 0

ค/าบํารุงรักษาและซ/อมแซม 17,680 20,000

รวมค�าใช5สอย 231,551 611,000

ค�าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,870.55 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล/อลื่น 6,271.73 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร, 48,730 45,000

รวมค�าวัสดุ 93,872.28 115,000

รวมงบดําเนินงาน 414,763.28 815,700

รายจ�ายจริง ประมาณการ
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0 9,800 -100 %

0 0 0 %

0 6,700 -100 %

0 0 0 %

58,800 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

58,800 16,500

58,800 16,500

355,095.1 2,913,660

งบลงทุน

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,สํานักงาน

เก(าอี้ 7,000 0

ตู(เหล็ก 5,500 0

โตQะทํางาน 4,300 0

โตQะเอนกประสงค, 10,000 0

ครุภัณฑ,คอมพิวเตอร,หรืออิเล็กทรอนิกส,

เครื่องคอมพิวเตอร, สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร, สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ 0 30,000

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร,โน(ตบุQค สําหรับงานประมวลผล 21,800 0

เครื่องพิมพ, Multifunction แบบฉีดหมึกพร(อมติดตั้งถังหมึกพิมพ, 8,000 0

2,289,029.28 3,372,500

รวมค�าครุภัณฑ< 56,600 30,000

รวมงบลงทุน 56,600

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

ไม/น(อยกว/า 19 นิ้ว)

(Ink Tank Printer)

รวมงานบริหารงานคลัง



ป� 2564 ป� 2565

0 192,360 84.72 %

0 192,360

0 192,360

0 5,000 0 %

0 5,000

0 15,000 0 %

0 8,000 0 %

0 3,000 0 %

0 26,000

0 31,000

0 223,360

10,252,333.28 11,003,190

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)

เงินเดือนข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 0 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 0 355,320

รวมงบบุคลากร 0 355,320

งบดําเนินงาน

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 0 5,000

รวมค�าตอบแทน 0 5,000

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

ค/าใช(จ/ายในการเดินทางไปราชการ 0 15,000

ค/าลงทะเบียนในการฝMกอบรม 0 8,000

ค/าบํารุงรักษาและซ/อมแซม 0 3,000

รวมค�าใช5สอย 0 26,000

รวมงบดําเนินงาน 0 31,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 386,320

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,490,610.35 12,515,490

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566
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270,960 0 0 %

0 0 0 %

270,960 0

270,960 0

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

12,900 0 0 %

12,900 0

12,900 0

283,860 0

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)

เงินเดือนข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 158,644 0

เงินเพิ่มต/าง ๆ ของข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 4,275 0

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 162,919 0

รวมงบบุคลากร 162,919 0

งบดําเนินงาน

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,320 0

เงินช/วยเหลือการศึกษาบุตร 7,550 0

รวมค�าตอบแทน 12,870 0

ค�าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส/ง 0 0

รวมค�าวัสดุ 0 0

รวมงบดําเนินงาน 12,870 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 175,789 0

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566
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0 108,000 0 %

0 12,000 0 %

0 120,000

0 120,000

0 0 100 %

0 0

0 0

0 120,000

0 286,740 5.25 %

0 286,740

0 286,740

งานเทศกิจ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)

ค/าตอบแทนพนักงานจ(าง 0 108,000

เงินเพิ่มต/าง ๆ ของพนักงานจ(าง 0 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 0 120,000

รวมงบบุคลากร 0 120,000

งบดําเนินงาน

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 0 4,500

รวมค�าตอบแทน 0 4,500

รวมงบดําเนินงาน 0 4,500

รวมงานเทศกิจ 0 124,500

งานปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)

เงินเดือนข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 0 301,800

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 0 301,800

รวมงบบุคลากร 0 301,800

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566
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48,500 56,000 7.14 %

0 7,500 0 %

48,500 63,500

0 0 100 %

0 10,000 0 %

0 5,000 100 %

0 120,000 -100 %

0 0 100 %

2,912 3,100 0 %

3,057 3,100 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

งบดําเนินงาน

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 66,600 60,000

เงินช/วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช/วยเหลือการศึกษาบุตรข(าราชการ/พนักงาน/ลูกจ(างประจํา 0 7,500

รวมค�าตอบแทน 66,600 67,500

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ

ค/าเบี้ยประกัน 0 10,000

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

ค/าใช(จ/ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,000

ค/าลงทะเบียนในการฝMกอบรม 0 10,000

โครงการทบทวนชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค,การบริหาร 0 0

โครงการปOองกันและระงับอัคคีภัย 0 18,900

โครงการปOองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช/วงเทศกาลป>ใหม/ 2,939 3,100

โครงการปOองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช/วงเทศกาลสงกรานต, 0 3,100

โครงการฝMกอบรม อปพร. 0 79,750

130,000

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

ส/วนตําบลควนเมา

ส/วนตําบลควนเมา

โครงการฝMกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค,การบริหาร 0



ป� 2564 ป� 2565

0 0 100 %

121,932 0 0 %

0 5,000 0 %

127,901 146,200

2,430 9,800 -48.98 %

0 30,000 66.67 %

0 0 100 %

0 0 100 %

2,306 1,500 -100 %

4,736 41,300

181,137 251,000

0 0 100 %

0 0

0 0

โครงการฝMกอบรมทบทวน อปพร. 0 45,200

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค,การบริหาร 0 0

ค/าบํารุงรักษาและซ/อมแซม 4,041 5,000

ส/วนตําบลควนเมา

รวมค�าใช5สอย 6,980 315,050

ค�าวัสดุ

วัสดุไฟฟOาและวิทยุ 0 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล/อลื่น 0 50,000

วัสดุเครื่องแต/งกาย 0 110,000

วัสดุจราจร 0 10,000

วัสดุอื่น 0 0

รวมค�าวัสดุ 0 175,000

รวมงบดําเนินงาน 73,580 557,550

งบลงทุน

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,สํานักงาน

ตู(เหล็กแบบ 2 บาน 0 5,700

รวมค�าครุภัณฑ< 0 5,700

รวมงบลงทุน 0 5,700

รายจ�ายจริง ประมาณการ
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181,137 537,740

464,997 657,740

1,120,380 626,780 49.38 %

28,000 42,000 0 %

84,000 0 0 %

171,000 0 0 %

1,403,380 668,780

1,403,380 668,780

0 5,000 500 %

0 5,000

16,520 15,000 33.33 %

0 26,200 -4.58 %

รวมงานปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย 73,580 865,050

รายจ�ายจริง ประมาณการ

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 249,369 989,550

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)

เงินเดือนข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 591,360 936,260

เงินประจําตําแหน/ง 42,000 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0

ค/าตอบแทนพนักงานจ(าง 0 0

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 633,360 978,260

รวมงบบุคลากร 633,360 978,260

งบดําเนินงาน

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 0 30,000

ค/าใช(จ/ายในการเดินทางไปราชการ 70,081 20,000

รวมค�าตอบแทน 0 30,000

ค�าใช5สอย

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

ค/าลงทะเบียนในการฝMกอบรม 0 25,000

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ
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0 5,000 0 %

16,520 46,200

4,971 5,000 0 %

3,830 5,000 0 %

8,801 10,000

25,321 61,200

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0

0 0

1,428,701 729,980

0 663,780 1.04 %

ค/าบํารุงรักษาและซ/อมแซม 0 5,000

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

รวมค�าใช5สอย 70,081 50,000

ค�าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร, 0 5,000

รวมค�าวัสดุ 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 70,081 90,000

งบลงทุน

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,คอมพิวเตอร,หรืออิเล็กทรอนิกส,

เครื่องพิมพ, Multifunction แบบฉีดหมึกพร(อมติดตั้งถังหมึกพิมพ, 8,000 0

เครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 800 VA 0 2,500

รวมค�าครุภัณฑ< 8,000 2,500

รวมงบลงทุน 8,000 2,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 711,441 1,070,760

เงินเดือนข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 584,880 670,710

งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

รายจ�ายจริง ประมาณการ

(Ink Tank Printer)

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)
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0 84,000 -50 %

0 177,840 4.05 %

0 925,620

0 925,620

0 10,200 17.65 %

0 4,800 210.42 %

2,000 15,000

65,205 70,000 54.29 %

0 15,000 0 %

0 10,000 0 %

0 29,700 243.69 %

205,140 223,300 -17.86 %

0 5,000 300 %

270,345 353,000

เงินวิทยฐานะ 84,000 42,000

ค/าตอบแทนพนักงานจ(าง 164,400 185,040

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 833,280 897,750

รวมงบบุคลากร 833,280 897,750

งบดําเนินงาน

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 0 12,000

เงินช/วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช/วยเหลือการศึกษาบุตรข(าราชการ/พนักงาน/ลูกจ(างประจํา 0 14,900

รวมค�าตอบแทน 2,500 26,900

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ

ค/าจ(างเหมาบริการ 2,600 108,000

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

ค/าใช(จ/ายในการเดินทางไปราชการ 12,560 15,000

ค/าลงทะเบียนในการฝMกอบรม 0 10,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห/งชาติ 101,990       102,075

โครงการสนับสนุนค/าใช(จ/ายการบริหารสถานศึกษา 242,820       183,425

ค/าบํารุงรักษาและซ/อมแซม 970 20,000

รวมค�าใช5สอย 360,940       438,500

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566
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0 0 100 %

0 1,013,000 -0.3 %

949,909.08 0 0 %

1,830 0 100 %

1,740 5,000 0 %

953,479.08 1,018,000

36,503.74 40,000 0 %

16,661.78 10,000 50 %

53,165.52 50,000

1,278,989.6 1,436,000

0 0 0 %

0 0 0 %

ค�าวัสดุ

วัสดุไฟฟOาและวิทยุ 0 3,000

วัสดุงานบ(านงานครัว 0 1,010,000

ค/าอาหารเสริม (นม) 804,852.14 0

วัสดุก/อสร(าง 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร, 0 5,000

รวมค�าวัสดุ 804,852.14 1,023,000

ค�าสาธารณูปโภค

ค/าไฟฟOา 22,275.42 40,000

ค/าน้ําประปา ค/าน้ําบาดาล 12,083.8 15,000

รวมค�าสาธารณูปโภค 34,359.22 55,000

รวมงบดําเนินงาน 1,202,651.36 1,543,400

งบลงทุน

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,การศึกษา

เครื่องเล/นสนามกลางแจ(ง 299,500 0

ครุภัณฑ,คอมพิวเตอร,หรืออิเล็กทรอนิกส,

เครื่องพิมพ, Multifunction แบบฉีดหมึกพร(อมติดตั้งถังหมึกพิมพ, 8,000 0

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

(Ink Tank Printer)
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0 0

0 0

2,126,000 2,166,100 -2.66 %

2,126,000 2,166,100

2,126,000 2,166,100

3,404,989.6 4,527,720

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

4,833,690.6 5,257,700

รวมค�าครุภัณฑ< 307,500 0

รวมงบลงทุน 307,500 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส/วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน 1,645,800 2,108,400

รวมเงินอุดหนุน 1,645,800 2,108,400

รวมงบเงินอุดหนุน 1,645,800 2,108,400

รวมงานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,989,231.36 4,549,550

งานศึกษาไม�กําหนดระดับ

งบลงทุน

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,สํานักงาน

ชั้นวางเอกสาร 14,000 0

ตู(เอกสาร 12,400 0

โตQะเอนกประสงค, 9,500 0

รวมค�าครุภัณฑ< 35,900 0

รวมงบลงทุน 35,900 0

รวมงานศึกษาไม�กําหนดระดับ 35,900 0

รวมแผนงานการศึกษา 4,736,572.36 5,620,310

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566
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31,395 40,000 -100 %

0 35,000 -100 %

72,882 86,000 -100 %

2,257 2,840 -100 %

106,534 163,840

106,534 163,840

106,534 163,840

0 297,900 0 %

0 24,000 0 %

0 321,900

0 321,900

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ

ค/าจ(างเหมาบริการ 32,266 0

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

โครงการปOองกันโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคต/างๆ 19,942 0

โครงการสัตว,ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ(า 75,012 0

โครงการอบรมอาสาสมัครปOองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ(า 2,257 0

รวมค�าใช5สอย 129,477 0

รวมงบดําเนินงาน 129,477 0

รวมงานโรงพยาบาล 129,477 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)

เงินเดือนข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 0 297,900

เงินเพิ่มต/าง ๆ ของข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 0 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 0 321,900

รวมงบบุคลากร 0 321,900

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566
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0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 7,000 0 %

0 5,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 12,000

1,474.2 20,000 0 %

41,830 25,000 0 %

43,304.2 45,000

43,304.2 57,000

งบดําเนินงาน

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 0 5,000

รวมค�าตอบแทน 0 5,000

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ

ค/าจ(างเหมาบริการ 0 50,000

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

ค/าใช(จ/ายในการเดินทางไปราชการ 0 7,000

ค/าลงทะเบียนในการฝMกอบรม 0 5,000

โครงการปOองกันโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคต/าง ๆ 0 20,000

โครงการสัตว,ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ(า 0 145,000

โครงการอบรมอาสาสมัครปOองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ(า 0 2,850

ค/าบํารุงรักษาและซ/อมแซม 0 6,500

รวมค�าใช5สอย 0 236,350

ค�าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล/อลื่น 9,891.9 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร,หรือการแพทย, 31,140 25,000

รวมค�าวัสดุ 41,031.9 45,000

รวมงบดําเนินงาน 41,031.9 286,350

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566



ป� 2564 ป� 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

29,875 0 0 %

0 70,500 -100 %

17,275 0 0 %

0 54,750 -100 %

92,850 0 0 %

0 174,750 -100 %

งบลงทุน

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,สํานักงาน

เก(าอี้ 0 3,500

ตู(เหล็ก 0 5,700

โตQะทํางาน 0 5,500

ครุภัณฑ,คอมพิวเตอร,หรืออิเล็กทรอนิกส,

เครื่องคอมพิวเตอร, สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ 0 30,000

รวมค�าครุภัณฑ< 0 44,700

รวมงบลงทุน 0 44,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค,กรประชาชน

โครงการรณรงค,ปOองกันและแก(ไขปpญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 0 0

โครงการรณรงค,ปOองกันและแก(ไขปpญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 0 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย/าต(านมะเร็งเต(านม 0 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย/าต(านมะเร็งเต(านม 0 0

โครงการอบรมหมอหมู/บ(านในพระราชประสงค, 0 0

โครงการอบรมหมอหมู/บ(านในพระราชประสงค, 0 0

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

ขนาดไม/น(อยกว/า 19 นิ้ว)
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0 0 0 %

140,000 300,000

140,000 300,000

183,304.2 678,900

289,838.2 842,740

0 415,980 3.17 %

0 144,960 2.98 %

0 14,460 -19.92 %

0 575,400

0 575,400

0 120,000 12.5 %

0 60,000 0 %

0 180,000

อบรมหมอหมู/บ(านในพระราชประสงค, 299,930 0

รวมเงินอุดหนุน 299,930 0

รวมงบเงินอุดหนุน 299,930 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 340,961.9 652,950

รวมแผนงานสาธารณสุข 470,438.9 652,950

แผนงานสังคมสงเคราะห<

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห<

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)

เงินเดือนข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 0 429,180

ค/าตอบแทนพนักงานจ(าง 0 149,280

เงินเพิ่มต/าง ๆ ของพนักงานจ(าง 0 11,580

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 0 590,040

135,000

รวมงบบุคลากร 0 590,040

งบดําเนินงาน

0 60,000

รวมค�าตอบแทน 0 195,000

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 0

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

ค/าเช/าบ(าน
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0 12,000 0 %

0 8,000 0 %

0 15,000 33.33 %

0 35,000

0 215,000

0 6,700 -100 %

0 6,700

0 6,700

0 30,000 0 %

0 30,000

0 30,000

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

ค/าใช(จ/ายในการเดินทางไปราชการ 0 12,000

ค/าลงทะเบียนในการฝMกอบรม 0 8,000

โครงการช/วยเหลือประชาชน 0 20,000

รวมค�าใช5สอย 0 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 235,000

งบลงทุน

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,สํานักงาน

ตู(เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 0

รวมค�าครุภัณฑ< 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น

โครงการศูนย,ปฏิบัติการร/วมในการช/วยเหลือประชาชนขององค,กรปกครอง 0 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000

ป� 2566

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%)

ส/วนท(องถิ่น
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0 827,100

0 827,100

1,001,928 0 0 %

0 0 0 %

42,000 0 0 %

381,240 0 0 %

41,820 0 0 %

1,466,988 0

1,466,988 0

66,950 0 0 %

19,460 0 0 %

36,000 0 0 %

6,200 0 0 %

128,610 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห< 0 855,040

รายจ�ายจริง ประมาณการ

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห< 0 855,040

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)

เงินเดือนข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 700,230 0

เงินเพิ่มต/าง ๆ ของข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 945 0

เงินประจําตําแหน/ง 42,000 0

ค/าตอบแทนพนักงานจ(าง 366,600 0

เงินเพิ่มต/าง ๆ ของพนักงานจ(าง 49,620 0

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 1,159,395 0

รวมงบบุคลากร 1,159,395 0

งบดําเนินงาน

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 57,600 0

ค/าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,040 0

ค/าเช/าบ(าน 32,400 0

เงินช/วยเหลือการศึกษาบุตร 3,350 0

รวมค�าตอบแทน 101,390 0

ป� 2566ป� 2563 ยอดต�าง (%)
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0 0 0 %

59,086.77 0 0 %

59,086.77 0

9,998 0 0 %

1,100 0 0 %

47,552.45 0 0 %

13,720 0 0 %

72,370.45 0

50,530.85 0 0 %

50,530.85 0

310,598.07 0

0 0 0 %

ค�าใช5สอย

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

ค/าใช(จ/ายในการเดินทางไปราชการ 2,720 0

ค/าบํารุงรักษาและซ/อมแซม 3,923.87 0

รวมค�าใช5สอย 6,643.87 0

ค�าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,815 0

วัสดุยานพาหนะและขนส/ง 3,514.85 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล/อลื่น 43,922.08 0

วัสดุคอมพิวเตอร, 11,480 0

รวมค�าวัสดุ 68,731.93 0

ค�าสาธารณูปโภค

ค/าไฟฟOา 87,363.04 0

รวมค�าสาธารณูปโภค 87,363.04 0

รวมงบดําเนินงาน 264,128.84 0

งบลงทุน

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,สํารวจ

ล(อวัดระยะ 14,800 0

ครุภัณฑ,คอมพิวเตอร,หรืออิเล็กทรอนิกส,

รายจ�ายจริง ประมาณการ
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0 0 0 %

0 0

0 0

1,777,586.07 0

0 0 0 %

0 0

41,545 0 0 %

1,300 0 0 %

42,845 0

42,845 0

138,020 0 0 %

138,020 0

เครื่องพิมพ, Multifunction แบบฉีดหมึกพร(อมติดตั้งถังหมึกพิมพ, 8,000 0

รายจ�ายจริง ประมาณการ

รวมค�าครุภัณฑ< 22,800 0

รวมงบลงทุน 22,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,446,323.84 0

งานไฟฟAาและประปา

งบดําเนินงาน

ค�าใช5สอย

ค/าบํารุงรักษาและซ/อมแซม 26,519 0

รวมค�าใช5สอย 26,519 0

ค�าวัสดุ

วัสดุไฟฟOาและวิทยุ 9,980 0

วัสดุอื่น 0 0

รวมค�าวัสดุ 9,980 0

รวมงบดําเนินงาน 36,499 0

งบลงทุน

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,ไฟฟOาและวิทยุ

โคมไฟสาธารณะ 0 0

รวมค�าครุภัณฑ< 0 0

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

(Ink Tank Printer)
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99,400 0 0 %

99,400 0

237,420 0

381,648.42 0 0 %

381,648.42 0

381,648.42 0

661,913.42 0

0 7,000 0 %

10,400 35,500 -7.89 %

10,400 42,500

10,400 42,500

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร5าง

ค/าก/อสร(างสิ่งสาธารณูปโภค

ขยายเขตประปาหมู/บ(าน 0 0

รวมค�าที่ดินและสิ่งก�อสร5าง 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส/วนราชการ

ขยายเขตระบบจําหน/ายไฟฟOาสาธารณะ 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงานไฟฟAาและประปา 36,499 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

รวมงบดําเนินงาน 30,221 39,700

โครงการยุวสิ่งแวดล(อมตําบลควนเมา 4,275 7,000

โครงการหมู/บ(านปลอดขยะ 25,946 32,700

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

รวมค�าใช5สอย 30,221 39,700
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81,000 81,000 0 %

81,000 81,000

81,000 81,000

91,400 123,500

2,530,899.49 123,500

0 0 100 %

0 3,500 -7.14 %

0 10,000 -100 %

0 18,520 -100 %

0 0 100 %

3,050 10,000 150 %

0 10,600 109.43 %

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส/วนราชการ

โครงการการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลแบบบูรณาการ 81,000 81,000

รวมเงินอุดหนุน 81,000 81,000

รวมงบเงินอุดหนุน 81,000 81,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 111,221 120,700

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,594,043.84 120,700

แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน

งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข5มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

โครงการชุมชนกับการดูแลผู(สูงอายุ 0 3,500

โครงการพัฒนาศักยภาพการฟvwนฟูสมรรถภาพผู(พิการ 3,250 3,250

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 0 0

โครงการส/งเสริมอาชีพ 0 22,200

โครงการพัฒนาศักยภาพองค,กรสตรี 24,990 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีตําบลควนเมา 0 110,000

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

โครงการรณรงค,ปOองกันและแก(ไขปpญหายาเสพติด 0 25,000
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0 0 0 %

3,050 52,620

3,050 52,620

0 0 0 %

0 0

0 0

0 15,000 0 %

0 15,000

0 15,000

3,050 67,620

3,050 67,620

โครงการส/งเสริมอาชีพการทําลูกประคบสมุนไพร 8,910 0

รวมค�าใช5สอย 37,150 163,950

รวมงบดําเนินงาน 37,150 163,950

งบลงทุน

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,สํานักงาน

โตQะเอนกประสงค, 13,300 0

รวมค�าครุภัณฑ< 13,300 0

รวมงบลงทุน 13,300 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค,กรประชาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ/มสตรีตําบลควนเมา 0 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000

รวมงานส�งเสริมและสนับสนุนความเข5มแข็งชุมชน 50,450 178,950

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

รวมแผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน 50,450 178,950
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0 30,000 123.33 %

0 300,000 -33.33 %

0 10,000 182.6 %

0 340,000

0 10,000 -100 %

0 10,000

0 350,000

0 350,000

0 100,000 22 %

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

โครงการแข/งขันกีฬา,กรีฑา เด็ก/เยาวชน 0 67,000

โครงการแข/งขันกีฬาต(านยาเสพติดควนเมาเกมส, 0 200,000

โครงการแข/งขันกีฬาผู(สูงอายุจังหวัดตรัง 0 28,260

รวมค�าใช5สอย 0 295,260

ค�าวัสดุ

วัสดุกีฬา 70,000 0

รวมค�าวัสดุ 70,000 0

รวมงบดําเนินงาน 70,000 295,260

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 70,000 295,260

งานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

โครงการประเพณีลอยกระทง 103,915 122,000

รายจ�ายจริง ประมาณการ
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23,840 16,800 218.45 %

23,840 116,800

23,840 116,800

23,840 116,800

23,840 466,800

0 1,382,500 31.62 %

0 14,000 242.86 %

0 42,000 0 %

0 163,920 2.05 %

0 1,602,420

0 1,602,420

0 60,000 0 %

0 36,000 0 %

โครงการฝMกอบรมการส/งเสริม อนุรักษ, สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท(องถิ่น 0 53,500

รวมค�าใช5สอย 103,915 175,500

แบบยั่งยืน

รวมงบดําเนินงาน 103,915 175,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น 103,915 175,500

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 173,915 470,760

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก�อสร5าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)

เงินเดือนข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 0 1,819,600

เงินเพิ่มต/าง ๆ ของข(าราชการ หรือพนักงานส/วนท(องถิ่น 0 48,000

เงินประจําตําแหน/ง 0 42,000

ค/าตอบแทนพนักงานจ(าง 0 167,280

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 0 2,076,880

รวมงบบุคลากร 0 2,076,880

งบดําเนินงาน

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 0 60,000

ค/าเช/าบ(าน 0 36,000

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566
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0 13,600 137.5 %

0 109,600

0 20,000 75 %

0 20,000 25 %

187,600 100,000 100 %

187,600 140,000

0 8,000 0 %

0 150,000 33.33 %

49,120 40,000 150 %

0 60,000 0 %

0 5,000 0 %

0 5,000 100 %

0 3,670 172.48 %

49,120 271,670

เงินช/วยเหลือการศึกษาบุตร

รายจ�ายจริง ประมาณการ

เงินช/วยเหลือการศึกษาบุตรข(าราชการ/พนักงาน/ลูกจ(างประจํา 0 32,300

รวมค�าตอบแทน 0 128,300

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

ค/าใช(จ/ายในการเดินทางไปราชการ 0 35,000

ค/าลงทะเบียนในการฝMกอบรม 0 25,000

ค/าบํารุงรักษาและซ/อมแซม 149,900 200,000

รวมค�าใช5สอย 149,900 260,000

ค�าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 8,000

5,000

วัสดุไฟฟOาและวิทยุ 0 200,000

วัสดุก/อสร(าง 42,600 100,000

0 10,000

วัสดุอื่น 0 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล/อลื่น 0 60,000

วัสดุการเกษตร 0

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

รวมค�าวัสดุ 42,600 393,000

วัสดุคอมพิวเตอร,
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0 50,000 0 %

0 50,000

236,720 571,270

0 0 100 %

0 0

0 0 0 %

0 152,000 -100 %

0 464,000 -100 %

0 20,000 0 %

0 1,149,000 -58.31 %

0 407,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,268,000 -100 %

ค�าสาธารณูปโภค

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

ค/าไฟฟOา 0 50,000

รวมค�าสาธารณูปโภค 0 50,000

รวมงบดําเนินงาน 192,500 831,300

งบลงทุน

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,คอมพิวเตอร,หรืออิเล็กทรอนิกส,

เครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 800 VA 0 5,000

รวมค�าครุภัณฑ< 0 5,000

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร5าง

ค/าก/อสร(างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร(างต/าง ๆ

โครงการก/อสร(างโรงจอดรถ 497,000 0

ค/าก/อสร(างสิ่งสาธารณูปการ

ก/อสร(างถนน คสล.สายเขาราชนายก-เขานุ(ย หมู/ที่ 12 0 0

ก/อสร(างถนน คสล.สายหัวถนน-เขานุ(ย หมู/ที่ 1 0 0

ค/าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได( (ค/า K) 0 20,000

โครงการก/อสร(างถนน คสล.สายบ(านกลาง หมู/ที่ 2 0 479,000

โครงการก/อสร(างถนน คสล.สายบ(านไร/ใหญ/-ทรัพย,อุดม หมู/ที่ 3,4 0 0

โครงการก/อสร(างถนน คสล.สายบ(านไสหรก - กองหิน หมู/ที่ 10,13 0 483,000

โครงการก/อสร(างถนน คสล.สายรัษฎา-บ(านกลาง หมู/ที่ 11 0 0

รายจ�ายจริง ประมาณการ
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0 0 100 %

0 332,000 -100 %

0 0 100 %

0 818,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

463,000 0 0 %

124,000 0 0 %

0 733,000 -100 %

587,000 5,343,000

587,000 5,343,000

823,720 7,516,690

823,720 7,516,690

โครงการก/อสร(างถนน คสล.สายลิกไนท, - อินทนิน  หมู/ที่  7 0 1,565,000

รายจ�ายจริง ประมาณการ

โครงการก/อสร(างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน หมู/ที่ 6 0 0

โครงการก/อสร(างถนน คสล.สายไสแต - โคกไทร หมู/ที่ 5 0 1,605,000

โครงการก/อสร(างถนน คสล.สายหน(าควน-ต(นม/วง หมู/ที่ 1 0 0

โครงการบุกเบิกถนนสายจันทร,ศรี หมู/ที่ 11 0 404,000

โครงการบุกเบิกถนนสายราษฎร,อุทิศ  หมู/ที่ 15 0 484,000

ค/าก/อสร(างสิ่งสาธารณูปโภค

ก/อสร(างถนน คสล.สายต(นพิกุล - ชลประทาน หมู/ที่ 6 0 0

บุกเบิกถนนสายต(นพิกุล - ไสม/วง  ซอย 2 หมู/ที่ 6 0 0

ค/าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก/อสร(าง

ปรับปรุงศูนย, อปพร.อบต.ควนเมา 0 0

689,500 7,953,180

รวมค�าที่ดินและสิ่งก�อสร5าง 497,000 5,040,000

รวมงบลงทุน 497,000 5,045,000

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

รวมงานก�อสร5าง 689,500 7,953,180

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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0 0 0 %

17,265 15,000 0 %

5,845 13,100 0 %

0 23,500 0 %

23,110 51,600

23,110 51,600

23,110 51,600

23,110 51,600

0 234,840 1.64 %

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล5อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม/เข(าลักษณะรายจ/ายงบรายจ/ายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส ใส/ใจสิ่งแวดล(อม 2,260 0

โครงการท(องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ,พื้นที่สีเขียว 17,680 15,000

โครงการภูมิรักษ, พิทักษ,สายน้ํา รักษ,สิ่งแวดล(อม 9,580 13,100

โครงการอนุรักษ,พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ 0 23,500

รวมค�าใช5สอย 29,520 51,600

รวมงบดําเนินงาน 29,520 51,600

รวมงานสิ่งแวดล5อมและทรัพยากรธรรมชาติ 29,520 51,600

รวมแผนงานการเกษตร 29,520 51,600

แผนงานการพาณิชย<

ค/าตอบแทนพนักงานจ(าง 0 238,680

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา)
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0 36,000 0 %

0 270,840

0 270,840

0 0 100 %

0 20,000 0 %

0 20,000

22,650 25,000 20 %

13,150.3 30,000 233.33 %

35,800.3 55,000

11,637.37 30,000 33.33 %

103,654.38 150,000 0 %

0 85,000 17.65 %

1,980 2,000 400 %

99,744 25,000 0 %

217,015.75 292,000

เงินเพิ่มต/าง ๆ ของพนักงานจ(าง 0 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ0ายประจํา) 0 274,680

รวมงบบุคลากร 0 274,680

งบดําเนินงาน

ค�าตอบแทน

ค/าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน,แก/องค,กรปกครองส/วนท(องถิ่น 0 10,000

ค/าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 20,000

รวมค�าตอบแทน 0 30,000

ค�าใช5สอย

รายจ/ายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ

ค/าจ(างเหมาบริการ 75,700 30,000

ค/าบํารุงรักษาและซ/อมแซม 16,274.7 100,000

รวมค�าใช5สอย 91,974.7 130,000

ค�าวัสดุ

วัสดุไฟฟOาและวิทยุ 14,144.57 40,000

วัสดุก/อสร(าง 112,802.79 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร,หรือการแพทย, 0 100,000

วัสดุการเกษตร 0 10,000

วัสดุอื่น 65,775 25,000

รวมค�าวัสดุ 192,722.36 325,000

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566
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994,660.5 1,100,000 9.09 %

994,660.5 1,100,000

1,247,476.55 1,467,000

22,000 40,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

57,200 138,860 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

ค�าสาธารณูปโภค

ค/าไฟฟOา 1,002,650.44 1,200,000

รวมค�าสาธารณูปโภค 1,002,650.44 1,200,000

รวมงบดําเนินงาน 1,287,347.5 1,685,000

งบลงทุน

ค�าครุภัณฑ<

ครุภัณฑ,การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 0 0

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข/ง ขนาด 20 แรงม(า 0 150,000

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข/งเครื่องยนต,เบนซิน ขนาด 5 แรงม(า 0 8,200

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข/งมอเตอร,ไฟฟOา สูบน้ําได( 1,130 ลิตรต/อนาที 0 34,600

ตู(ควบคุมไฟฟOาระบบประปา 0 30,000

ปp|มน้ําซับเมอร,ส 52,000 0

ปp|มน้ําซับเมอร,สแบบจุ/มน้ํา ขนาด 1 แรงม(า 0 21,180

ปp|มน้ําซับเมอร,สแบบจุ/มน้ํา ขนาด 1.5 แรงม(า 0 51,780

ปp|มน้ําซับเมอร,สแบบจุ/มน้ํา ขนาด 2 แรงม(า 0 65,900

ครุภัณฑ,ก/อสร(าง

รอกขนาด 2 ตัน 0 8,500

ครุภัณฑ,ไฟฟOาและวิทยุ

ตู(ควบคุมปp|มน้ํา 12,947 0

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566



ป� 2564 ป� 2565

0 0 0 %

0 0 0 %

79,200 178,860

79,200 178,860

1,326,676.55 1,916,700

1,326,676.55 1,916,700

31,228,753.12 40,300,000

ครุภัณฑ,อื่น

เครื่องกวนสารส(ม 28,800 0

รวมงานกิจการประปา 1,406,094.5 2,329,840

เครื่องจ/ายสารเคมี 25,000 0

รวมค�าครุภัณฑ< 118,747 370,160

รวมแผนงานการพาณิชย< 1,406,094.5 2,329,840

รวมทุกแผนงาน 29,879,068.95 44,000,000

รวมงบลงทุน 118,747 370,160

รายจ�ายจริง ประมาณการ

ป� 2563 ยอดต�าง (%) ป� 2566



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา 

อ าเภอรัษฎา   จังหวัดตรัง 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,261,630 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,261,630 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,261,630 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 100,500 บาท 

      

  - เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมในอัตราร้อยละห้า
ของค่าจ้างของพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558  (ส านักปลัด) 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 4,100 บาท 

      

  - เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บปุวย ตาย หรือ 
สูญหายอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง            
โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณ 
ท้ังป ี(มกราคม – ธันวาคม) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงนิทดแทน พ.ศ. 2537 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  (ส านักปลัด) 

      

   
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,452,800 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 
ท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือส่ังการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

      



- เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16  
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
(ส านักปลัด)   

   
เบ้ียยังชีพความพิการ จ านวน 1,968,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ียความ
พิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ท่ีได้แสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียน เพื่อขอรับเงิน
เบ้ียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  
โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไปได้รับเบี้ยความพิการ 
คนละ 800 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 25  
พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี  
คนละ 1,000 บาท ต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 28  เมษายน 2563  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง  
- เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16  
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
(ส านักปลัด) 

      

   
เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 78,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ แก่ผู้ปุวยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว
และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดท้ิง ขาดผู้อุปการะดูแล
ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้คนละ 500 บาทต่อ
เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 
- เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16  
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
(ส านักปลัด)  

      



   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 846,290 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีการปูองกันและยับย้ังก่อนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 19 และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  (ส านักปลัด กองช่าง) 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) จ านวน 43,550 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 
พนักงานคร ู(ช.ค.บ.) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 17) 
พ.ศ. 2562  (ส านักปลัด) 

      

    
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 116,390 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
บ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ. 2555  (ส านักปลัด) 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จ านวน 494,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยค านวณจากรายรับทุกประเภท
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยกเว้นประเภท
พันธบัตร เงินกู ้เงินท่ีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
ค านวณ ในอัตราร้อยละสอง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2556 
 
 
 

      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563  (ส านักปลัด) 

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี จ านวน 158,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
ต้ังงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่สมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ. 2565   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 (ส านักปลัด)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,186,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,044,270 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
แยกรายละเอียด ดังนี ้
(1)  ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท จ านวน 12 เดือน 
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน จ านวน
2 คน จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2557 และหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
แยกรายละเอียดดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกองค์การบริหาร    
ส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดือน  
(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท จ านวน 2 คน
จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

      



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557
และหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (ส านักปลัด) 

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหาร     
ส่วนต าบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล             
แยกรายละเอียดดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดือน  
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอัตราเดือนละ 880 บาท จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557
และหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 7,200
บาท จ านวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี  2
พ.ศ. 2557และหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (ส านักปลัด) 
 
 

      



   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,454,400 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล แยกรายละเอียดดังนี้  
(1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จ านวน 12 เดือน  
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จ านวน 12 เดือน 
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จ านวน 13 คน 
จ านวน 12 เดือน 
(4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2
พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ส านักปลัด) 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,905,150 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,671,670 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (ส านักปลัด) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 138,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ ดังนี ้
 

      



- เงินเพิ่มต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  จ านวน 1 อัตรา   
เป็นเงิน 54,000  บาท 
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน  1 อัตรา   
เป็นเงิน 84,000  บาท  (ส านักปลัด) 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ประเภท อ านวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น
ท่ีมีสิทธิได้รับ จ านวน 2 อัตรา  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดตรัง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทน
อื่น ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2559 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 369,480 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าหรือเงินปรับปรุง 
ค่าจ้างประจ า ให้แก่ลูกจ้างประจ า  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 540,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (ส านักปลัด) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  

ท่ีมีสิทธิได้รับ จ านวน 5 อัตรา  (ส านักปลัด) 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,107,250 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 339,300 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      



- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ีมท 0808.2/ว5013 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563   
(ส านักปลัด) 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 78,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง  (ส านักปลัด) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 61,300 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563 หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,113,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าจัดท า 
แผ่นปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท
0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด) 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาในการส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท
0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด)    

      



    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
ตามค าพิพากษา เช่น ค่าฤชาธรรมเนียมและคิดค านวณ
ดอกเบ้ีย ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ส านักปลัด) 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา 

จ านวน 113,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา  
โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าสายส่ือสัญญาณ ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบไร้สาย ฯลฯ  (ส านักปลัด) 

      

    
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ รังวัดท่ีดินสาธารณะ

ประโยชน์ ฯลฯ  (ส านักปลัด) 
      

    
ค่าเบ้ียประกัน จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2563  (ส านักปลัด) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรอื 
เล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ   
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 181,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 (ส านักปลัด) 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่นของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นที่มีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรม 
วันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 80 ล าดับท่ี 12   (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง  
(ยกเว้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกตั้ง) เช่น  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว5013 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 78  ล าดับท่ี 3  (ส านักปลัด) 
 
 
 

      



    
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกต้ัง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าท่ี 79 ล าดับท่ี 4  (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น จ านวน 441,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร  
ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ส านักปลัด)      

      

    
โครงการวันท้องถิ่นไทย จ านวน 2,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันท้องถิ่น
ไทย เช่น ค่าพานพุ่ม ค่าดอกไม้สด ค่าพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 80 ล าดับท่ี 8  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 55,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให ้  
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าวัสดุ รวม 299,500 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลือง เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  
เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  
น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ  (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เครื่องวัด
แรงดันไฟฟูา โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง
สัญญาณ ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา กล่องรับ
สัญญาณ ดอกล าโพง ฯลฯ  (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง เช่น กรอบรูป ถัง ถาด  
แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า  
ท่ีนอน สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด อาหารส าเร็จรูป  
ผ้าปูโต๊ะ สายยางฉีดน้ า ฯลฯ   (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น   
ค้อน สี ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา โถส้วม ฯลฯ (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อค ล็อคเกียร์  
ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภท 
วัสดุส้ินเปลือง เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง  
น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด ฯลฯ   (ส านักปลัด) 
 

      



   
วัสดุการเกษตร จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เคียว
สปริงเกลอร์ (Sprinkler) เครื่องดักแมลง ฯลฯ (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์  
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป
(Memory Chip) ฯลฯ  (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลือง เช่น มิเตอร์น้ า - ไฟฟูา สมอเรือ  
หัวเช่ือมแก๊ส หัววาล์วเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,450 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 230,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี      
ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 14,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงานหรือท่ีสาธารณะรวมถึง
ค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี  
ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 13,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ  
ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส านักปลัด) 
 
 

      



   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ , ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์,
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 57,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น   
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุ ส่ือสาร ค่าส่ือสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบ้ิล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย 
ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 1,450 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุสัญญาณเว็บไซต์รายปี ค่าต่ออายุ

โดเมนเนมรายปี (ส านักปลัด) 
      

  
งบลงทุน รวม 35,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 6,700 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีหูล้ินชัก 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ
(ส านักปลัด) 

      

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จ านวน 12,900 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาด
เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จ านวน 1 จอ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาด 100 นิ้ว หรือ 60x80 นิ้ว หรือ 60x84 นิ้ว  
หรือ 64x84 นิ้ว หรือ 5x7 ฟุต หรือ 6x6 ฟุต 
 

      



2) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตช์ 
หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟูา AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
3) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม  
(ค่าโดยประมาณ) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  
(ส านักปลัด) 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง           
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200 x 600 หรือ 600x 1,200  dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 

 

 

      



- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย  
Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)  ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถก าหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  (ส านักปลัด) 

         

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2,600 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถก าหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  (ส านักปลัด) 

      

    
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 5,600 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 2 จอ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
 
 

      



- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า
1,600x900 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 569,850 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 476,040 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 476,040 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 476,040 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วน 
ท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (ส านักปลัด) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 93,810 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 42,810 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ  
 

      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2561  (ส านักปลัด) 

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่นของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
ท่ีมีสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล จ านวน 4,860 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเวที
ประชาคมต าบล เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับอ าเภอและต าบล
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 78 ล าดับท่ี 2  (ส านักปลัด)      

      

    
โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน จ านวน 17,950 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบต. สัญจร
พบประชาชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับอ าเภอและต าบล
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 78 ล าดับท่ี 1  (ส านักปลัด)     
 
 
 
 
 
 

      



 
งานบริหารงานคลัง รวม 3,372,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,526,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,526,800 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,956,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วน 
ท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (กองคลัง) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 26,220 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ ดังนี ้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จ านวน 1 อัตรา   
เป็นเงิน 21,300 บาท 
- เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จ านวน 1 อัตรา  
เป็นเงิน 4,920 บาท  (กองคลัง) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ประเภท วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น และ
บริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดตรัง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ 
ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2559 (กองคลัง) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 478,080 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (กองคลัง) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
ท่ีมีสิทธิได้รับ  จ านวน 1 อัตรา (กองคลัง) 
 
 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 815,700 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 89,700 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองคลัง)      

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ท่ีปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานใน
ท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีต้ัง
ส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีต้ัง
ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง  (กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 

      



   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 17,700 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง  (กองคลัง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 611,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564   
(กองคลัง) 

      

    
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ านวน 490,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  
พ.ศ. 2562  (กองคลัง) 

      

    
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 1,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ราชการ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคาร ฯลฯ  (กองคลัง)      
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 47,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  (กองคลัง) 

      



    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 43,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่นของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองคลัง) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองคลัง) 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลือง เช่น ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร ตรายาง แบบพิมพ์ ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ  (กองคลัง) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภท  
วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด ฯลฯ  (กองคลัง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป
(Memory Chip) ฯลฯ  (กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



  
งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และ 
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
 ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  
ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ 
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
 

      



- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  (กองคลัง) 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 386,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 355,320 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 31,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 26,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561   
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 
      
 

      



    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 8,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่น ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น
ท่ีมีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (หน่วยตรวจสอบภายใน)  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      

      



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานเทศกิจ รวม 124,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (ส านักปลัด) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  

ท่ีมีสิทธิได้รับ จ านวน 1 อัตรา  (ส านักปลัด) 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 4,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 4,500 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 4,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 865,050 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 301,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 301,800 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 301,800 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วน 
ท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (ส านักปลัด) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 557,550 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 67,500 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสีย
ไป ให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนในการปฏิบัติ
หน้าท่ีงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับ
การแต่งต้ังให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 
(ส านักปลัด)     
 
 

      



   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 7,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 315,050 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าเบ้ียประกัน จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
(ส านักปลัด) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  (ส านักปลัด) 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่นของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
ท่ีมีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ส านักปลัด) 
 

      



    
โครงการปูองกันและระงับอัคคีภัย จ านวน 18,900 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 85  ล าดับท่ี 11   (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 3,100 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์  
ค่าน้ าด่ืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 84 ล าดับท่ี 4  (ส านักปลัด)     

      

    
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 3,100 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าน้ าด่ืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้าท่ี 84 ล าดับท่ี 5  (ส านักปลัด)     

      

    
โครงการฝึกอบรม อปพร. จ านวน 79,750 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม  
อปพร. เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว440 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์
2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 83 ล าดับท่ี 2  (ส านักปลัด) 
 

      



    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนเมา 

จ านวน 130,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลควนเมา เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว440 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์
2563    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 83 ล าดับท่ี 3  (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จ านวน 45,200 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
ทบทวน (อปพร.) เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 83 ล าดับท่ี 1  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (ส านักปลัด) 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
เช่น หัวแร้งไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา เครื่องประจุไฟ โคม
ไฟ โทรโข่ง ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา ฯลฯ  (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภท  
วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด ฯลฯ  (ส านักปลัด) 

      



   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 110,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน ถุงเท้า/
ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เส้ือสะท้อนแสง  
ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจ า  
อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ  (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุจราจร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลือง เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร   
แท่นแบริเออร์  (พลาสติกและคอนกรีต)  
กระจกโค้งมน ฯลฯ  (ส านักปลัด) 

      

  
งบลงทุน รวม 5,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 5,700 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,070,760 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 978,260 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 978,260 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 936,260 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (กองการศึกษาฯ) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ประเภท วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น และ
บริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ จ านวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดตรัง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทน
อื่น ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2559  (กองการศึกษาฯ) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(กองการศึกษาฯ)  
 
 
 
 
 
     

      



   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  (กองการศึกษาฯ) 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่นของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
ท่ีมีสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองการศึกษาฯ) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองการศึกษาฯ) 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลือง เช่น ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ท่ีถูพื้น ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ  
แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ) 
 

      



  
งบลงทุน รวม 2,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูาขนาด
800 VA จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน      
  1) มีก าลังไฟฟูาขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)  
  2) สามารถส ารองไฟฟูาได้ไมน่้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,549,550 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 897,750 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 897,750 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 670,710 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (กองการศึกษาฯ) 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของท้องถิ่น ระดับช านาญการ จ านวน
1 อัตรา  (กองการศึกษาฯ) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 185,040 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ  2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (กองการศึกษาฯ) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,543,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 26,900 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(กองการศึกษาฯ)      

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 14,900 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 

ส่วนท้องถิ่น 
      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    
(กองการศึกษาฯ) 

   
ค่าใช้สอย รวม 438,500 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ฯลฯ  

(กองการศึกษาฯ) 
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2561 (กองการศึกษาฯ) 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่นของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
ท่ีมีสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 102,075 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร  ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่ารื้อถอน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้าท่ี 70 ล าดับท่ี 6  (กองการศึกษาฯ)     

      



    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 183,425 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี ้
1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 245 วัน ๆละ 21 บาท/คน   
2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรส าหรับเด็ก
อายุ  2-5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ี
3) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ
200 บาท/ปี 
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรส าหรับเด็กอายุ  3-5 ปี  
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรส าหรับเด็กอายุ  3-5 ปี 
อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
(ข้อมูลเด็ก ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2565 จ านวน 23 คน) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว5061 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 73 ล าดับท่ี 18  (กองการศึกษาฯ)      

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองการศึกษาฯ) 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,023,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น  ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน สายไฟฟูา  
หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,010,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้ 
1. อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-  
ป.6 ในเขตพื้นท่ี จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน 
วัดควนเมา โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ โรงเรียนบ้าน 
หนองมวง โรงเรียนบ้านไร่ใหญ ่จ านวน 260 วัน  
(ข้อมูลเด็ก ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2565 จ านวน 502 คน)  

      



2. อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีได้รับการถ่ายโอน จ านวน 260 วัน  (ข้อมูลเด็ก ณ วันท่ี
10 มิ.ย. 2565 จ านวน 23 คน)    
- ไม้กวาด แปรง น้ ายาดับกล่ิน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0816.2/ว 5061  ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 69 ล าดับท่ี 3  (กองการศึกษาฯ)      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ าและ
อุปกรณ์ประปา  ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ  แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ ์(Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาในส านักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองการศึกษาฯ)  

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้อง
ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,108,400 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,108,400 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอาหารกลางวัน จ านวน 2,108,400 บาท 

      

  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน  
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นท่ี จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวัดควนเมา โรงเรียนบ้านไร่ใหญ ่โรงเรียน 
บ้านหนองมวงและโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ จ านวน 200
วัน ๆละ 21บาท/คน (ข้อมูลเด็ก ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2565 
จ านวน 502 คน) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ีมท 0816.2/ว 5061 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 69 ล าดับท่ี 2  (กองการศึกษาฯ)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

      



แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 652,950 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 321,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 321,900 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 297,900 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (ส านักปลัด) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 24,000 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน 

ส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา (ส านักปลัด) 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 286,350 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนส่วนต าบล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 236,350 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า  ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว ท้ังท่ีมีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/  ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 
2561  (ส านักปลัด) 
 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2561  (ส านักปลัด) 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่น ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น
ท่ีมีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการปูองกันโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคต่าง ๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกัน 
โรคระบาดตามฤดูกาลและโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก  
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 67 ล าดับท่ี 3  (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 145,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ในการฉีด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  66  ล าดับท่ี 1  (ส านักปลัด) 

      



    
โครงการอบรมอาสาสมัครปูองกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 2,850 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม
อาสาสมัครปูองกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0819.3/ว1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 66 ล าดับท่ี 2  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 6,500 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัด) 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภท 
วัสดุส้ินเปลือง เช่น  น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล ฯลฯ  
(ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ         
(ปรอทวัดไข้) ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอกควันก าจัดยุง
หน้ากากอนามัย ฯลฯ  (ส านักปลัด)  

      

  
งบลงทุน รวม 44,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอี้ จ านวน 3,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จ านวน 1 ตัว 
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีพนักพิง 
2) ล้อเล่ือน 5 แฉก 
3) ปรับระดับสูงต่ าได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 
 

      



- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ต้ังงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น   
(ส านักปลัด) 

    
ตู้เหล็ก จ านวน 5,700 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ
(ส านักปลัด) 

      

    
โต๊ะท างาน จ านวน 5,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ท าด้วยไม้อัด 
2) ขนาดกว้าง 80 ยาว 150 สูง 75 เซนติเมตร 
3) มีกุญแจล็อก 
4) โครงสร้างเป็นขาเหล็ก ท่ีพักเท้าเป็นเหล็ก 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ต้ังงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น   
(ส านักปลัด) 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8  
แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และ 
 

      



มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  (Turbo Boost
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  
ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  
ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ 
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  (ส านักปลัด) 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 855,040 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 590,040 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 590,040 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 429,180 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 149,280 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (ส านักปลัด) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 11,580 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  

ท่ีมีสิทธิได้รับ จ านวน 1 อัตรา  (ส านักปลัด) 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 235,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 195,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 135,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
ในระยะยาว และอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท/
เดือน 
 

      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562   (ส านักปลัด)      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 12,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2561  (ส านักปลัด) 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 8,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่นของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
ท่ีมีสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการช่วยเหลือประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี กรณีการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2561 

      



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้าท่ี 60 ล าดับท่ี 1  (ส านักปลัด) 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองปาง เพื่อด าเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 60 ล าดับท่ี 3  (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 120,700 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 39,700 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 39,700 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการยุวส่ิงแวดล้อมต าบลควนเมา จ านวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการยุวส่ิงแวดล้อม
ต าบลควนเมา เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 88  ล าดับท่ี 3  (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ จ านวน 32,700 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหมู่บ้านปลอด
ขยะ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 90 ล าดับท่ี  11  (ส านักปลัด) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 81,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 81,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลแบบบูรณาการ จ านวน 81,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงพยาบาลรัษฎา  
เพื่อด าเนินการโครงการการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล 
แบบบูรณาการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)
หน้าท่ี 89 ล าดับท่ี 8  (ส านักปลัด) 

      



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 178,950 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 163,950 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 163,950 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการชุมชนกับการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 3,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชุมชนกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 62  ล าดับท่ี 5  (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้พิการ จ านวน 3,250 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เช่น ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 61  ล าดับท่ี 1  (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีต าบลควนเมา จ านวน 110,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสตรีต าบลควนเมา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 61 ล าดับท่ี 2 (ส านักปลัด) 
 
 
 

      



    
โครงการรณรงค์ปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.6/ 
ว3188 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 63 ล าดับท่ี 10  (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการส่งเสริมอาชีพ จ านวน 22,200 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
ผ้ามัดย้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 103 ล าดับท่ี 1 (ส านักปลัด) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลควนเมา จ านวน 15,000 บาท 

      

  - อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มพฒันาสตรี ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลควนเมา ในการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 63 ล าดับท่ี 9  (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 295,260 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 295,260 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 295,260 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬา,กรีฑา เด็ก/เยาวชน จ านวน 67,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา, 
กรีฑา เด็ก/เยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬา ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่าย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 65 ล าดับท่ี 5  (กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดควนเมาเกมส์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดควนเมาเกมส์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่าย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 65 ล าดับท่ี 4  (กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง จ านวน 28,260 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุจังหวัดตรัง เช่น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีมนักกีฬา  
ค่าชุดกีฬา ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ฯลฯ 
 
 
 
 
 

      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 64 ล าดับท่ี 2  (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 175,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 175,500 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 175,500 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการประเพณีลอยกระทง จ านวน 122,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเพณี 
ลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรม
สาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานในการ 
จัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานท่ีในการจัดงานและการจัดกิจกรรม
สาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการ 
จัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 93 ล าดับท่ี 4  (กองการศึกษาฯ)   

      

    
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นแบบยั่งยืน 

จ านวน 53,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
การส่งเสริม อนุรักษ ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
แบบยั่งยืน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม    
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 93  ล าดับท่ี 1  (กองการศึกษาฯ)   
 
 
 

      



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้าง รวม 7,953,180 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,076,880 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,076,880 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,819,600 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ  2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (กองช่าง)      

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 48,000 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล 

ท่ีมีสิทธิ จ านวน 2 อัตรา  (กองช่าง) 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ประเภท อ านวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น
ท่ีมีสิทธิได้รับ จ านวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดตรัง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ 
ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2559  (กองช่าง) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 167,280 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน  (กองช่าง) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 831,300 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 128,300 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง  
 

      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 
(กองช่าง)         

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง  (กองช่าง) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 32,300 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (กองช่าง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 35,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบินฯลฯ     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ.2555 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  (กองช่าง) 
 

      



    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่น ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นท่ีมีสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองช่าง) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง) 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 393,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลืองเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง ฯลฯ  (กองช่าง) 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา ฟิวส์
สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา ขาหลอด 
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  โคมไฟ ฯลฯ  (กองช่าง) 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น   
ไม้ต่าง ๆ  ค้อน สี ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา โถส้วม   
แปรงทาสี ฯลฯ  (กองช่าง) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภท  
วัสดุส้ินเปลือง เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง  
น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด ฯลฯ  (กองช่าง) 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  
ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ (กองช่าง) 

      



   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive)  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระ หรือ
แปูนพิมพ์  (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)  ฯลฯ   
(กองช่าง) 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน  

วัสดุส้ินเปลือง เช่น มิเตอร์น้ า - ไฟฟูา ฯลฯ  (กองช่าง) 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านหนองมวง
และบ้านควนเมา รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน
เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) 

      

  
งบลงทุน รวม 5,045,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 
VA จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน      
  1) มีก าลังไฟฟูาขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts)  
  2) สามารถส ารองไฟฟูาได้ไมน่้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  (กองช่าง) 

      



   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,040,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ       

    
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (K) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0808.2/ว2485 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2564  (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง หมู่ท่ี 2 จ านวน 479,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง หมู่ท่ี 2
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนเมา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 45 ล าดับท่ี 1 (กองช่าง)   

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไสหรก - กองหิน หมู่ท่ี 
10,13 

จ านวน 483,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไสหรก –  
กองหิน หมูท่ี่ 10,13 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 101 ล าดับท่ี 13  (กองช่าง)   

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลิกไนท์ - อินทนิน หมู่ท่ี 7 จ านวน 1,565,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายลิกไนท์ –  
อินทนิน หมู่ท่ี 7 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 520 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา  
 

      



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 46 ล าดับท่ี 7 (กองช่าง)   

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสแต - โคกไทร หมู่ท่ี 5 จ านวน 1,605,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายไสแต-โคกไทร  
หมู่ท่ี 5  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนเมา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 หน้าท่ี 46 
ล าดับท่ี 5  (กองช่าง)   

      

    
โครงการบุกเบิกถนนสายจันทร์ศรี หมู่ท่ี 11 จ านวน 404,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายจันทร์ศรี หมู่ท่ี 11 ผิวจราจร 
หินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร ตามแบบแปลน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้าท่ี 49 ล าดับท่ี 23  (กองช่าง) 

      

    
โครงการบุกเบิกถนนสายราษฎร์อุทิศ หมู่ท่ี 15 จ านวน 484,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายราษฎร์อุทิศ หมู่ท่ี 15  
ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร  
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้าท่ี 101 ล าดับท่ี 14  (กองช่าง)   
 
 
 
 

      



แผนงานการเกษตร 

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 51,600 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 51,600 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 51,600 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นท่ีสีเขียว จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ ์รักษ์พื้นท่ีสีเขียว เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)  
พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 86 ล าดับท่ี 2 (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการภูมิรักษ ์พิทักษ์สายน้ า รักษ์ส่ิงแวดล้อม จ านวน 13,100 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
ภูมิรักษ์  พิทักษ์สายน้ า รักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานท่ี ค่าขุดหลุม ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าดินส าหรับ
ปลูกต้นไม้ ค่าอาหารปลากินพืช ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 86  ล าดับท่ี 1 (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 23,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ        
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท 0810.6/ว1470  ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2560 
 

      



- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1425  ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้าท่ี  87  ล าดับท่ี  6  (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการพาณิชย ์

 
งานกิจการประปา รวม 2,329,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 274,680 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 274,680 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 238,680 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 
จ านวน 12 เดือน  (กองช่าง) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  

ท่ีมีสิทธิได้รับ จ านวน 2 อัตรา  (กองช่าง) 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,685,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองช่าง) 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ท่ีปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน 
ในท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ท่ีต้ังส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน
นอกท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกท่ีต้ังส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
  
 

  
 

    



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองช่าง) 

   
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเปุาล้างบ่อบาดาล ฯลฯ   

(กองช่าง) 
      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  (กองช่าง) 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ฟิวส์ สายไฟฟูา  
หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์ ฯลฯ  (กองช่าง) 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  
ไม้ต่าง ๆ  ค้อน สี ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ า
บาดาล ฯลฯ  (กองช่าง) 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง 
เช่น คลอรีน สารส้ม น้ ายาต่างๆ ฯลฯ  (กองช่าง) 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  
ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ  (กองช่าง) 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุส้ินเปลือง เช่น มิเตอร์น้ า ฯลฯ  (กองช่าง) 
 

      



   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 1,200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับประปาหมู่บ้าน/ชนบทท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ควนเมา รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้อง
ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) 

      

  
งบลงทุน รวม 370,160 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 370,160 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 20 แรงม้า จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
ขนาด 20 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี ้     
  1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟาู      
  2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 
  3) ไฟ 3 เฟส 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 112 ล าดับท่ี 8      
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ต้ังงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น (กองช่าง) 

      

    
เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า จ านวน 8,200 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งเครื่องยนต์
เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี ้     
  1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์
เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี      
  2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ( 75 มิลลิเมตร) 
  3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด 
  4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
  5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของเครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งานได้     
 

      



- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 114 ล าดับท่ี 23  
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
(กองช่าง) 

    
เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟูา สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อ
นาที 

จ านวน 34,600 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์
ไฟฟูา สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้      
  1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟาู      
  2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
  3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด 
  4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือ
ประมาณ 45 ฟุต 
  5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟูา
ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งานได้     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 112 ล าดับท่ี 10  
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
(กองช่าง) 

      

    
ตู้ควบคุมไฟฟูาระบบประปา จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟูา จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
15,000 บาท โดยมีลักษณะดังนี้  
  1) ตู้เหล็กมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 20x44x60 ซม.  
พร้อมกุญแจ 
  2) ใช้ไฟ 1 เฟส 220v ขนาด 1-3 แรงม้า 
  3) มี CONTACTOR + OVERLOAD RELAY  
ปูองกันมอเตอร์ปั๊มน้ าไหม ้
  4) มี Flow Switch ตรวจจับเมื่อไม่มีน้ าไหลผ่าน 
  5) ท างานแบบ AUTO  
  6) มีสัญญาณ ALARM แสดงฐานะหน่วงเวลา 

      



  7) มี MCCB, MCB ปูองกันการลัดวงจร 
  8) มี Phase Rotector W-0P2 ปูองกันไฟตก-ไฟเกิน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 114 ล าดับท่ี 22      
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ต้ังงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 
(กองช่าง)          

    
ปั๊มน้ าซับเมอร์สแบบจุ่มน้ า ขนาด 1 แรงม้า จ านวน 21,180 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าซับเมอร์ส แบบจุ่มน้ า 
ขนาด 1 แรงม้า จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี ้          
1) มอเตอร์ 0.75 กิโลวัตต์           
2) จ านวนใบพัด  12 ใบพัด           
3) ขนาดท่อส่ง 1 1/4"           
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 112 ล าดับท่ี 11      
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ต้ังงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น  (กองช่าง) 

      

    
ปั๊มน้ าซับเมอร์สแบบจุ่มน้ า ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 51,780 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายจัดซื้อปั๊มน้ าซับเมอร์ส แบบจุ่มน้ า 
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆละ 25,890 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้           
1) มอเตอร์ 1.1 กิโลวัตต์           
2) จ านวนใบพัด  10 ใบพัด           
3) ขนาดท่อส่ง 2"           
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 112 ล าดับท่ี 12      
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ต้ังงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น  (กองช่าง)      
     

      



    
ปั๊มน้ าซับเมอร์สแบบจุ่มน้ า ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 65,900 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายจัดซื้อปั๊มน้ าซับเมอร์ส แบบจุ่มน้ า 
ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆละ 32,950 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้           
1) มอเตอร์ 1.5 กิโลวัตต์           
2) จ านวนใบพัด  14 ใบพัด           
3) ขนาดท่อส่ง 2"                     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 113 ล าดับท่ี 13     
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ต้ังงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น  (กองช่าง)          

      

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
รอกขนาด 2 ตัน จ านวน 8,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรอก ขนาด 2 ตัน จ านวน 1 ชุด  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้      
  1) เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ 
  2) มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเกี่ยวยกน้ าหนักด้านล่าง 
1 ตัว 
  3) ใช้โซ่เป็นตัวยกน้ าหนัก 
  4) ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพิ่มก าลังยก 
  5) ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รอกท างาน   
  6) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดน้ าหนักขั้นต่ าท่ียกได้   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 114 ล าดับท่ี 25 
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ต้ังงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น  (กองช่าง) 

      

 



 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

100,500                       100,500 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

4,100                       4,100 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,452,800                       8,452,800 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,968,000                       1,968,000 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 78,000                       78,000 

เงินส ารองจ่าย 846,290                       846,290 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                           

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

494,000                       494,000 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญพนักงานครู 
(ช.ค.บ.) 

43,550                       43,550 

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 116,390                       116,390 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

158,000                       158,000 
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งบบุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  514,080                     514,080 

ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

  42,120                     42,120 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

  42,120                     42,120 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  86,400                     86,400 

ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1,454,400                     1,454,400 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  5,459,530 301,800 1,606,970 297,900 429,180       1,819,600     9,914,980 

เงินเพิ่มต่าง ๆ  
ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  164,220     24,000         48,000     236,220 

เงินประจ าต าแหน่ง   168,000   42,000           42,000     252,000 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า   369,480                     369,480 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   1,018,080 108,000 185,040   149,280       167,280   238,680 1,866,360 
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งบบุคลากร 
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ  
ของพนักงานจ้าง 

  84,000 12,000     11,580           36,000 143,580 

เงินวิทยฐานะ       42,000                 42,000 

งบด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

  240,000 64,500 42,000 5,000 135,000       60,000   10,000 556,500 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

  10,000                   20,000 30,000 

ค่าเช่าบ้าน   156,000       60,000       36,000     252,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                           

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

  79,000 7,500 14,900           32,300     133,700 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

                          

ค่าจ้างเหมาบริการ   50,000   108,000 50,000             30,000 238,000 

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

  25,000                     25,000 

ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอก   490,000                     490,000 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา 

  3,000                     3,000 
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งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ภายในองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลควนเมา 

  113,000                     113,000 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ   6,000                     6,000 

ค่าเบี้ยประกัน   3,000 10,000                   13,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

  25,000                     25,000 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

                          

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ 

  258,000 10,000 35,000 7,000 12,000       35,000     357,000 

ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

  206,000 10,000 35,000 5,000 8,000       25,000     289,000 

โครงการกิจกรรมวันส าคัญ
เก่ียวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

  20,000                     20,000 

โครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภา อบต./นายก 
อบต. 

  40,000                     40,000 
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งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

โครงการจัดเวทีประชาคม
ต าบล 

  4,860                     4,860 

โครงการฝึกอบรมกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกต้ัง 

  10,000                     10,000 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรท้องถิ่น 

  441,000                     441,000 

โครงการวันท้องถิ่นไทย   2,000                     2,000 

โครงการอบต.สัญจร   
พบประชาชน 

  17,950                     17,950 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   78,000 5,000 25,000 6,500         200,000   100,000 414,500 

โครงการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

    18,900                   18,900 

โครงการปูองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปใีหม ่

    3,100                   3,100 

โครงการปูองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

    3,100                   3,100 

โครงการฝึกอบรม อปพร.     79,750                   79,750 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลควนเมา 

    130,000                   130,000 
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แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

              

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. 

    45,200                   45,200 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

      102,075                 102,075 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

      183,425                 183,425 

โครงการปูองกันโรคระบาด
ตามฤดูกาลและโรคต่าง ๆ 

        20,000               20,000 

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

        145,000               145,000 

โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันและก าจัด 
โรคพิษสุนัขบ้า 

        2,850               2,850 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน 

          20,000             20,000 

โครงการยุวสิ่งแวดล้อม
ต าบลควนเมา 

            7,000           7,000 

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ             32,700           32,700 

โครงการรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

              25,000         25,000 

 



              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะ
และ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

              

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

โครงการชุมชนกับการดูแล
ผู้สูงอายุ 

              3,500         3,500 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้พิการ 

              3,250         3,250 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สตรีต าบลควนเมา 

              110,000         110,000 

โครงการส่งเสริมอาชีพ               22,200         22,200 

โครงการแข่งขันกีฬา,กรีฑา 
เด็ก/เยาวชน 

                67,000       67,000 

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดควนเมาเกมส์ 

                200,000       200,000 

โครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุจังหวัดตรัง 

                28,260       28,260 

โครงการประเพณี 
ลอยกระทง 

                122,000       122,000 

โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
แบบย่ังยืน 

                53,500       53,500 

โครงการท้องถิ่นไทย  
รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่ 
สีเขียว 

                    15,000   15,000 



              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะ
และ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

              

งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์
สายน้ า รักษ์สิ่งแวดล้อม 

                    13,100   13,100 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

                    23,500   23,500 

ค่าวัสด ุ

วัสดุส านักงาน   160,000   5,000           8,000     173,000 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ   15,000 5,000 3,000           200,000   40,000 263,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว   15,000   1,010,000                 1,025,000 

วัสดุก่อสร้าง   3,500   5,000           100,000   150,000 258,500 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   6,000                     6,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   130,000 50,000   20,000         60,000     260,000 

วัสดุการเกษตร   3,000               5,000   10,000 18,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์   80,000   10,000           10,000     100,000 

วัสดุอ่ืน   2,000               10,000   25,000 37,000 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย     110,000                   110,000 

วัสดุจราจร     10,000                   10,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

        25,000             100,000 125,000 

 



              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 
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ชุมชน 
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วัฒนธรรม 

และ
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แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

              

งบด าเนินงาน 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟูา   230,000   40,000           50,000   1,200,000 1,520,000 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล   14,000   15,000                 29,000 

ค่าบริการโทรศัพท์   13,000                     13,000 

ค่าบริการไปรษณีย์   40,000                     40,000 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  57,000                     57,000 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 

  1,450                     1,450 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                           

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก   6,700                     6,700 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

                          

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟูา ขนาดเส้นทแยงมุม 
100 น้ิว 

  12,900                     12,900 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

                          

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพ 
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

  30,000                     30,000 

   
 

 
 

 
 
 

          



                

              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
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แผนงาน
สาธารณสุข 
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แผนงาน
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โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

              

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

  7,500                     7,500 

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) 

  2,600                     2,600 

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว 

  5,600                     5,600 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน     5,700                   5,700 

เคร่ืองส ารองไฟฟูา  
ขนาด 800 VA 

      2,500           5,000     7,500 

เก้าอ้ี         3,500               3,500 

ตู้เหล็ก         5,700               5,700 

โต๊ะท างาน         5,500               5,500 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

        30,000               30,000 

ครุภัณฑ์การเกษตร                           

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
ขนาด 20 แรงม้า 

                      150,000 150,000 



              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 
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แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 
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พาณิชย ์
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  งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

              

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง
เคร่ืองยนต์เบนซิน  
ขนาด 5 แรงม้า 

                      8,200 8,200 

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง
มอเตอร์ไฟฟูา สูบน้ าได้ 
1,130 ลิตรต่อนาที 

                      34,600 34,600 

ตู้ควบคุมไฟฟูาระบบ
ประปา 

                      30,000 30,000 

ปั๊มน้ าซับเมอร์สแบบจุ่มน้ า 
ขนาด 1 แรงม้า 

                      21,180 21,180 

ปั๊มน้ าซับเมอร์สแบบจุ่มน้ า 
ขนาด 1.5 แรงม้า 

                      51,780 51,780 

ปั๊มน้ าซับเมอร์สแบบจุ่มน้ า 
ขนาด 2 แรงม้า 

                      65,900 65,900 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                           

รอกขนาด 2 ตัน                       8,500 8,500 

งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปการ 

                          

ค่าชดเชยสัญญา 
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

                  20,000     20,000 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกลาง หมู่ที่ 2 

                  479,000     479,000 
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แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
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แผนงาน
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  งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

              

งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านไสหรก –  
กองหิน หมู่ที่ 10,13 

                  483,000     483,000 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายลิกไนท์ - อินทนิน  
หมู่ที ่ 7 

                  1,565,000     1,565,000 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายไสแต - โคกไทร 
หมู่ที ่5 

                  1,605,000     1,605,000 

โครงการบุกเบิกถนนสาย
จันทร์ศรี หมู่ที่ 11 

                  404,000     404,000 

โครงการบุกเบิกถนนสาย
ราษฎร์อุทิศ  หมู่ที่ 15 

                  484,000     484,000 

งบเงินอดุหนนุ เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                           

โครงการอาหารกลางวัน       2,108,400                 2,108,400 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

                          

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

          30,000             30,000 
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  งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

              

งบเงินอดุหนนุ เงินอุดหนุน 

โครงการการจัดการมูลฝอย
ในโรงพยาบาล 
แบบบูรณาการ 

            81,000           81,000 

เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

                          

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีต าบลควนเมา 

              15,000         15,000 

รวม 12,261,630 12,515,490 989,550 5,620,310 652,950 855,040 120,700 178,950 470,760 7,953,180 51,600 2,329,840 44,000,000 

 

 

 

 

 


