
องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

เขต/อําเภอ บางสะพาน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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229/1 หมู่ 1  ซอย-  ถนนฝ่ายท่า-หนองหัดไท  แขวง/ตําบล พงศ์ประศาสน์
  เขต/อําเภอ บางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77140

พื้นที่ 92.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 10,017 คน

ชาย 4,949 คน

หญิง 5,068 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,027,620 2,316,960 9,344,580

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 0 2,484,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,542,900 2,316,960 6,859,860

งบดําเนินงาน 3,377,000 1,535,000 4,912,000

    ค่าตอบแทน 365,000 50,000 415,000

    ค่าใช้สอย 1,907,000 1,355,000 3,262,000

    ค่าวัสดุ 660,000 130,000 790,000

    ค่าสาธารณูปโภค 445,000 0 445,000

งบลงทุน 1,075,500 91,500 1,167,000

    ค่าครุภัณฑ์ 1,075,500 91,500 1,167,000

งบเงินอุดหนุน 35,000 0 35,000

    เงินอุดหนุน 35,000 0 35,000

                                             รวม 11,515,120 3,943,460 15,458,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 130,000 130,000

งบลงทุน 50,000 50,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000

                                             รวม 180,000 180,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,132,900 978,240 2,111,140

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,132,900 978,240 2,111,140

งบดําเนินงาน 185,000 1,908,700 2,093,700

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 90,000 504,380 594,380

    ค่าวัสดุ 75,000 1,404,320 1,479,320

งบลงทุน 846,900 0 846,900

    ค่าครุภัณฑ์ 81,900 0 81,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 765,000 0 765,000

งบเงินอุดหนุน 244,950 2,256,020 2,500,970

    เงินอุดหนุน 244,950 2,256,020 2,500,970

                                             รวม 2,409,750 5,142,960 7,552,710

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 2,214,840 0 2,214,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,214,840 0 2,214,840

งบดําเนินงาน 454,000 960,000 1,414,000

    ค่าตอบแทน 174,000 0 174,000

    ค่าใช้สอย 280,000 885,000 1,165,000

    ค่าวัสดุ 0 75,000 75,000

งบลงทุน 0 30,000 30,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 75,000 90,000

    เงินอุดหนุน 15,000 75,000 90,000

                                             รวม 2,683,840 1,065,000 3,748,840



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 3,172,680 0 3,172,680

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,172,680 0 3,172,680

งบดําเนินงาน 815,000 0 815,000

    ค่าตอบแทน 85,000 0 85,000

    ค่าใช้สอย 275,000 0 275,000

    ค่าวัสดุ 455,000 0 455,000

งบลงทุน 15,800 0 15,800

    ค่าครุภัณฑ์ 15,800 0 15,800

งบเงินอุดหนุน 0 164,000 164,000

    เงินอุดหนุน 0 164,000 164,000

                                             รวม 4,003,480 164,000 4,167,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 100,000 430,000 530,000

    ค่าใช้สอย 100,000 430,000 530,000

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

                                             รวม 100,000 480,000 580,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 850,000 245,000 1,095,000

    ค่าใช้สอย 850,000 245,000 1,095,000

                                             รวม 850,000 245,000 1,095,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น

ฐาน รวม

งบลงทุน 6,956,000 6,956,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,956,000 6,956,000

                                             รวม 6,956,000 6,956,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,905,739 16,905,739

    งบกลาง 16,905,739 16,905,739

                                             รวม 16,905,739 16,905,739



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,458,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 180,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,552,710

แผนงานสาธารณสุข 3,748,840

แผนงานเคหะและชุมชน 4,167,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 580,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,095,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,956,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 16,905,739

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 56,644,349

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 58,976,849 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
56,644,349 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,332,500 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

งบดําเนินงาน 2,055,000

งบลงทุน 277,500

รวมรายจ่าย 2,332,500

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายประกอบ  คงทัพ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

อนุมัติ

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

(นายเลิศยศ  แย้มพราย)

ตําแหน่ง นายอําเภอบางสะพาน



วันที่พิมพ์ : 21/8/2562  10:20:29              หน้า : 1/1 
รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ 

อ าเภอ บางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 574,377.98 580,665.12 579,942.37 606,000.00 -1.16 % 599,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 41,945.70 53,655.12 57,608.84 59,000.00 1.69 % 60,000.00 
     ภาษีป้าย 71,587.00 75,624.00 70,497.00 75,500.00 -7.28 % 70,000.00 
     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 700,000.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 687,910.68 1,409,944.24 708,048.21 840,500.00     829,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,155.20 3,802.40 4,122.50 4,000.00 0.00 % 4,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 840.00 467.90 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 7,200.50 7,262.10 4,635.00 6,500.00 -7.69 % 6,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 79,290.00 70,040.00 80,000.00 -14.38 % 68,500.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,310.00 1,250.00 1,250.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 5,612.00 0.00 13,950.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,700.00 4,600.00 282,500.00 5,000.00 1,900.00 % 100,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 48,795.00 23,452.00 63,180.00 50,000.00 -22.00 % 39,000.00 
     ค่าปรับอ่ืน ๆ 445.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 



  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 620.00 720.00 936.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 10.00 10.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

70,677.70 120,854.40 440,623.50 156,000.00     228,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 1,500.00 2,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
     ดอกเบี้ย 432,469.94 484,849.57 552,543.76 500,000.00 0.00 % 500,000.00 
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 0.00 50,000.00 30,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 432,469.94 536,349.57 584,543.76 553,000.00     553,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 91,500.00 29,000.00 0.00 95,000.00 -73.68 % 25,000.00 
     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 129,264.00 5,467.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 220,764.00 34,467.00 0.00 100,500.00     30,500.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 391,137.05 527,361.12 815,242.47 485,000.00 26.80 % 615,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,923,756.04 8,176,327.43 10,037,137.32 9,850,000.00 0.51 % 9,900,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,411,914.30 5,728,335.15 5,512,558.73 5,920,000.00 -2.87 % 5,750,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,102,944.15 521,111.14 472,661.52 918,500.00 -35.76 % 590,000.00 
     ภาษีสุรา 1,746,211.41 2,047,663.40 0.00 2,098,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 3,503,858.77 4,934,627.90 7,983,450.03 6,250,000.00 53.60 % 9,600,000.00 

 



  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ 

0.00 3,002.00 3,009.00 3,500.00 414.29 % 18,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 565,561.12 695,226.49 584,842.73 613,000.00 4.40 % 640,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 63,673.32 63,785.62 62,132.95 65,000.00 13.08 % 73,500.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

2,720,243.00 3,374,500.00 4,256,236.00 3,520,000.00 40.63 % 4,950,000.00 

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 400.00 0.00 0.00 4,500.00 -77.78 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 510.00 3,060.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 24,529,699.16 26,072,450.25 29,730,330.75 29,729,500.00     32,239,500.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

8,474,240.00 20,287,466.00 21,088,887.00 25,210,000.00 -9.16 % 22,900,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,474,240.00 20,287,466.00 21,088,887.00 25,210,000.00     22,900,000.00 
รวมทุกหมวด 34,415,761.48 48,461,531.46 52,552,433.22 56,589,500.00     56,780,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ 
อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   56,780,000   บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากรรวม     829,000 บาท
  ภำษีโรงเรือนและที่ดิน จ ำนวน    599,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ภำษีบ ำรุงท้องที่ จ ำนวน      60,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ภำษีป้ำย จ ำนวน      70,000 บำท
  ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  อำกรรังนกอีแอ่น จ ำนวน    100,000 บำท
  ประมำณไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ     
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม    228,000 บาท
  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน        4,000 บำท
  ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรพนัน จ ำนวน        1,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน        6,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ ำนวน      68,500 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน        1,500 บำท 
    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ ำนวน        5,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน     100,000 บำท 
    ประมำณไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน       39,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำปรับอ่ืน ๆ จ ำนวน        1,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน        1,000 บำท 



    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ จ ำนวน        1,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม    553,000 บาท 
  ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนที่ จ ำนวน        3,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ดอกเบี้ย จ ำนวน    500,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  เงินปันผลหรือเงินรำงวัลต่ำงๆ จ ำนวน      50,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม      30,500 บาท 
  ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน      25,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร จ ำนวน          500 บำท 
    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ ำนวน        5,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 32,239,500 บาท 
  ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ ำนวน     615,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรรเพิ่มข้ึน    
  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน   9,900,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      
  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยได้ฯ จ ำนวน   5,750,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน     590,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน   9,600,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมขึ้น    
  ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ จ ำนวน       18,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรรเพิ่มขึ้น    
  ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน     640,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน       73,500 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  จ ำนวน  4,950,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  อำกรประทำนบัตรและอำชญำบัตรประมง จ ำนวน        1,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     



  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล จ ำนวน        2,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     
  ภำษีจัดสรรอื่นๆ จ ำนวน     100,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,900,000 บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
  และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ    จ ำนวน 22,900,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีได้รับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ     
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ 
อ ำเภอบำงสะพำน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  
แผนงานบริหารงานทั่วไป                
งานบริหารทั่วไป                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                
    เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 514,080 471,240 514,080 0 % 514,080  
    เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 42,120 38,610 42,120 0 % 42,120  
    เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 42,120 38,610 42,120 0 % 42,120  

    
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

86,400 72,000 53,883.9 86,400 0 % 86,400 
 

    
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,800,000 1,800,000 1,578,000 1,800,000 0 % 1,800,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 2,470,320 2,180,343.9 2,484,720     2,484,720  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงำน 1,640,207.18 1,727,050 1,500,887 2,316,180 23.3 % 2,855,940  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 0 36,291 54,000 54,000 0 % 54,000  



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

    เงินประจ ำต ำแหน่ง 201,600 210,000 210,000 210,000 0 % 210,000  
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,157,900 1,162,080 1,038,060.61 1,227,120 1.87 % 1,250,040  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 180,000 180,000 154,229.48 177,420 -2.54 % 172,920  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,179,707.18 3,315,421 2,957,177.09 3,984,720     4,542,900  
รวมงบบุคลากร 5,664,427.18 5,785,741 5,137,520.99 6,469,440     7,027,620  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 14,400 20,000 1,150 % 250,000 
 

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0 0 50,000 0 % 50,000  
    ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 24,000 0 50,000 -40 % 30,000  
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0 25,000 25,000 50,000 -30 % 35,000  

รวมค่าตอบแทน 36,000 49,000 39,400 170,000     365,000  
  ค่าใช้สอย                
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 198,917.76 197,243.6 286,944.98 0 0 % 0  
      ค่ำโฆษณำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 0 0 0 100,000 -50 % 50,000  
      ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 0 0 45,000 0 % 45,000  
      ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 0 0 0 52,000 0 % 52,000  
      ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 0 0 0 20,000 0 % 20,000  

      
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรงำนที่มี
ประสิทธิภำพ 

0 0 0 50,000 -60 % 20,000 
 

      ค่ำซักฟอก ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำเบี้ยประกัน 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000  



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      
ค่ำติดตั้งและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และสื่อสำร 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 0 0 0 15,000 0 % 15,000  

      
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบรังวัดที่ดิน
สำธำรณประโยชน์ 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 

      ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 0 0 0 200,000 -25 % 150,000  
    รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,800 14,600 5,500 55,000 -36.36 % 35,000  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      กำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 389,575 344,700 329,600 400,000 -12.5 % 350,000  
      ค่ำของขวัญ ของรำงวัล หรือเงินรำงวัล 0 0 0 5,000 0 % 5,000  
      ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทน 0 0 0 20,000 0 % 20,000  
      ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้ง 0 0 0 600,000 -16.67 % 500,000  

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร 

95,666 51,078 159,794 200,000 -25 % 150,000 
 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ 3,350 3,600 3,520 10,000 0 % 10,000  

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวำงและปรับปรุงผังเมืองและ
ชุมชน 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวง
มำลำ 

0 1,000 1,000 5,000 0 % 5,000 
 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 65,135.46 164,021.31 80,820.73 415,000 -3.61 % 400,000  
รวมค่าใช้สอย 763,444.22 776,242.91 867,179.71 2,292,000     1,907,000  



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส ำนักงำน 39,957 55,133 72,442 100,000 0 % 100,000  
    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,560 11,180 12,205 15,000 0 % 15,000  
    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 26,964 40,446 3,200 100,000 -40 % 60,000  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 218,495.3 244,382.15 251,570.05 360,000 -2.78 % 350,000  
    วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0 0 30,000 -50 % 15,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,225 53,030 99,225 100,000 0 % 100,000  
    วัสดุอื่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000  

รวมค่าวัสดุ 318,201.3 404,171.15 438,642.05 725,000     660,000  
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่ำไฟฟ้ำ 242,522.66 229,044.02 224,146.69 250,000 0 % 250,000  
    ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 18,973.24 28,525.89 15,624.78 50,000 0 % 50,000  
    ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 6,765.1 7,633.94 6,443.02 20,000 0 % 20,000  
    ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 13,182 10,620 12,198 25,000 0 % 25,000  
    ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 9,532.93 17,824.41 17,596.15 25,000 300 % 100,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 290,975.93 293,648.26 276,008.64 370,000     445,000  
รวมงบด าเนินงาน 1,408,621.45 1,523,062.32 1,621,230.4 3,557,000     3,377,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      
จัดซื้อเก้ำอ้ีชุดรับแขกชนิดไม้พร้อมเบำะนวม  
จ ำนวน 1 ชุด 

0 0 0 0 100 % 12,000 
 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      
จัดซื้อเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนำด 36,000 บีทียู จ ำนวน 2 
เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 110,800 
 

      
จัดซื้อพัดลมอุตสำหกรรม ขนำด 24 นิ้ว  จ ำนวน 2 
ตัวๆ ละ 3,000 บำท 

0 0 0 0 100 % 6,000 
 

      จัดซื้อโพรเดี่ยมชนิดแตนขำเดี่ยว  จ ำนวน 1 ชุด 0 0 0 0 100 % 11,500  
    ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนสง่                

      
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดบัเบิ้ลแค็บ ขนำด 1 
ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  จ ำนวน 1 คัน 

0 0 0 0 100 % 868,000 
 

    ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว                

      
ติดตั้งผ้ำมำ่นพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมสภำฯ  
จ ำนวน 1 ชุด 

0 0 0 0 100 % 13,800 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                
      จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน 1 เครื่อง 0 0 0 16,000 -100 % 0  

      
จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอ
แสดงภำพขนำดไมน่้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

0 0 0 0 100 % 17,000 
 

   
จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ ำนวน 1 เครื่อง 

0 0 4,300 4,300 0 % 4,300 
 

      
จัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค ์(Smart 
Card Reader) จ ำนวน 3 เครื่องๆ ละ 700 บำท 
เป็นเงิน 2,100 บำท 

0 0 0 0 100 % 2,100 
 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์                
      ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000  

รวมค่าครุภัณฑ์ 130,700 144,260 48,690 50,300     1,075,500  
รวมงบลงทุน 130,700 144,260 48,690 50,300     1,075,500  



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35,000 35,000 0 0 0 % 0  

      
อุดหนุนโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถำนที่กลำง) ระดับอ ำเภอ 

0 0 0 35,000 0 % 35,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 35,000 75,000 0 35,000     35,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 75,000 0 35,000     35,000  

รวมงานบริหารทั่วไป 7,238,748.63 7,528,063.32 6,807,441.39 10,111,740     11,515,120  
งานบริหารงานคลัง                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงำน 661,113.23 726,960 765,400 1,666,820 6.3 % 1,771,860  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 9,835.97 0 0 0 0 % 0  
    เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 379,140 382,320 250,564.62 415,680 5.34 % 437,880  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 66,000 72,000 43,788.68 66,840 -2.42 % 65,220  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,158,089.2 1,223,280 1,101,753.3 2,191,340     2,316,960  
รวมงบบุคลากร 1,158,089.2 1,223,280 1,101,753.3 2,191,340     2,316,960  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 3,500 0 100,000 -90 % 10,000 
 

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0 0 20,000 0 % 20,000  
    ค่ำเช่ำบ้ำน 0 0 0 10,000 -100 % 0  
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,560 8,000 6,000 25,000 -20 % 20,000  

รวมค่าตอบแทน 10,560 11,500 6,000 155,000     50,000  
  ค่าใช้สอย                
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 35,666.87 34,624.76 73,252.8 0 0 % 0  
      ค่ำโฆษณำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 0 0 0 5,000 -100 % 0  
      ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 0 0 25,000 0 % 25,000  
      ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 0 0 0 100,000 -50 % 50,000  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร 

6,630 19,056 24,637 50,000 0 % 50,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 200,000 -50 % 100,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 300,000 233.33 % 1,000,000 
 

 

 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
จัดท ำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
ระบบบัญชี 

0 9.63 0 0 0 % 0 
 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 8,900 21,989 500 30,000 0 % 30,000  
รวมค่าใช้สอย 51,196.87 75,679.39 98,389.8 860,000     1,355,000  

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส ำนักงำน 13,615.95 49,099.1 18,344 50,000 0 % 50,000  
    วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0 0 15,000 -100 % 0  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 56,610 59,330 38,705 80,000 0 % 80,000  

รวมค่าวัสดุ 70,225.95 108,429.1 57,049 145,000     130,000  
รวมงบด าเนินงาน 131,982.82 195,608.49 161,438.8 1,160,000     1,535,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      
ค่ำจัดซื้อตู้เอกสำรชนิดบำนเลื่อนกระจก ขนำด 5 
ฟุต  จ ำนวน 2 ตู้ 

0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

      
จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อำกำศ) ขนำด 13,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่องๆ 
ละ 23,000 บำท 

0 0 0 0 100 % 23,000 
 

 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      
จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อำกำศ) ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่องๆ 
ละ 32,400 บำท 

0 0 0 0 100 % 32,400 
 

    ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่                

      
ค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล จ ำนวน 1 
ตัว 

0 0 0 19,300 -100 % 0 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                

      

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 
2 เครื่องๆ ละ 17,000 บำท  เป็นเงิน 34,000 
บำท 

0 0 0 0 100 % 34,000 

 

      
จัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ ำนวน 3 เครื่องๆ ละ 
700 บำท เป็นเงิน 2,100 บำท 

0 0 0 0 100 % 2,100 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,100 5,000 49,300 29,300     91,500  
รวมงบลงทุน 36,100 5,000 49,300 29,300     91,500  

รวมงานบริหารงานคลัง 1,326,172.02 1,423,888.49 1,312,492.1 3,380,640     3,943,460  
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,564,920.65 8,951,951.81 8,119,933.49 13,492,380     15,458,580  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

0 0 0 250,000 -60 % 100,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 280,000     130,000  
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 280,000     130,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง                

      
จัดซื้อรถบรรทุกน้ ำ (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ จุ
น้ ำไม่น้อยกว่ำ 6,000 ลิตร  จ ำนวน 1 คัน 

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

    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์                
      ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 -50 % 50,000  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,450 0 2,600,000     50,000  
รวมงบลงทุน 0 32,450 0 2,600,000     50,000  

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 32,450 0 2,880,000     180,000  
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 54,550 56,870 31,035 2,880,000     180,000  

แผนงานการศึกษา                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                
  งบบุคลากร                



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงำน 0 0 122,640 572,560 4.88 % 600,480  
    เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000  
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 142,930 132,040 111,143.25 413,800 4.64 % 433,000  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000 24,000 9,220.83 57,420 0 % 57,420  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 166,930 156,040 243,004.08 1,085,780     1,132,900  
รวมงบบุคลากร 166,930 156,040 243,004.08 1,085,780     1,132,900  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 20,000 
 

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0 0 0 10,000 -100 % 0  
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000     20,000  

  ค่าใช้สอย                
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 5,897.6 8,232.24 49,138.88 0 0 % 0  
      ค่ำโฆษณำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 0 0 0 5,000 -100 % 0  
      ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 0 0 20,000 0 % 20,000  
      ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 0 0 0 60,000 -50 % 30,000  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 2,640 8,328 18,160 20,000 0 % 20,000  
    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 0 4,550 20,000 0 % 20,000  



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

รวมค่าใช้สอย 8,537.6 16,560.24 71,848.88 125,000     90,000  
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส ำนักงำน 12,240 0 19,900 20,000 50 % 30,000  
    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 0 0 5,000 100 % 10,000  
    วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 -100 % 0  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,660 10,320 8,090 30,000 0 % 30,000  
    วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 -50 % 5,000  

รวมค่าวัสดุ 19,900 10,320 27,990 70,000     75,000  
รวมงบด าเนินงาน 28,437.6 26,880.24 99,838.88 205,000     185,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      
ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน  จ ำนวน 4 ตู้ๆ ละ 
5,500 บำท (ศพด.เขำตะล่อม) 

0 0 0 22,000 -100 % 0 
 

      
ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้ๆ ละ 
5,500 บำท (กองกำรศึกษำฯ) 

0 0 0 5,500 -100 % 0 
 

      
ค่ำจัดซื้อโต๊ะครูพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 2 ชุดๆ ละ 
5,000 บำท (ศพด.เขำตะล่อม) 

0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

      
ค่ำจัดซื้อโต๊ะครูพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 2 ชุดๆ ละ 
5,000 บำท (ศพด.บ้ำนหินกอง) 

0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

      
ค่ำจัดซื้อโต๊ะอนุบำล (แบบนั่งพ้ืน) จ ำนวน 4 ตัวๆ 
ละ 500 บำท (ศพด.เขำตะล่อม) 

0 0 0 2,000 -100 % 0 
 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      
ค่ำจัดซื้อโต๊ะอนุบำล พร้อมเก้ำอ้ี 4 ที่นั่ง จ ำนวน 
5 ชุดๆ ละ 3,000 บำท (ศพด.เขำตะล่อม) 

0 0 0 15,000 -100 % 0 
 

      
ค่ำจัดซื้อโต๊ะอนุบำล พร้อมเก้ำอ้ี 4 ที่นั่ง จ ำนวน 
5 ชุดๆ ละ 3,000 บำท (ศพด.บ้ำนหินกอง) 

0 0 0 15,000 -100 % 0 
 

      
ค่ำจัดซื้อผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์ส ำหรับติดตั้ง 
จ ำนวน 2 ห้องๆ ละ 2,500 บำท (ศพด.บ้ำนหิน
กอง) 

0 0 0 5,000 -100 % 0 
 

      
จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน ขนำด 
13,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 
บำท 

0 0 0 0 100 % 23,000 
 

      
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้ๆ ละ 
5,500 บำท 

0 0 0 0 100 % 5,500 
 

      
จัดซื้อโต๊ะครูพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 
5,000 บำท (ศพด.บ้ำนหินกอง) 

0 0 0 0 100 % 5,000 
 

      
จัดซื้อโต๊ะส ำนักงำนพร้อมกระจกและเก้ำอ้ี 
จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 8,000 บำท 

0 0 0 0 100 % 8,000 
 

      
จัดซื้อโต๊ะอนุบำล (แบบนั่งพ้ืน) จ ำนวน 4 ตัวๆ 
ละ 500 บำท (ศพด.บ้ำนหินกอง) 

0 0 0 0 100 % 2,000 
 

    ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว                

      
จัดซื้อชั้นคว่ ำถำดอะลูมิเนียม จ ำนวน 2 ชุดๆ ละ 
1,200 บำท เป็นเงิน 2,400 บำท (ส ำหรับ ศพด.
พงศ์ประศำสน์และ ศพด.บ้ำนหินกอง) 

0 0 0 0 100 % 2,400 
 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      
จัดซื้อโต๊ะขำวเตรียมอำหำร จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 
2,000 บำท เป็นเงิน 4,000 บำท (ส ำหรับ ศพด.
บ้ำนหินกองและ ศพด.พงศ์ประศำสน์) 

0 0 0 0 100 % 4,000 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                

      
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บำท 

0 0 0 0 100 % 17,000 
 

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดสี (เลเซอร์/LED สี) จ ำนวน 
1 เครื่องๆ ละ 10,000 บำท 

0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      
จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 2,500 บำท 

0 0 0 0 100 % 5,000 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,500 25,620 32,090 84,500     81,900  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    อำคำรต่ำง ๆ                
      ต่อเติมอำคำรและหลังคำ ศพด.บ้ำนหินกอง 0 0 0 0 100 % 250,000  
    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                
      ก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงหน้ำ ศพด.พงศ์ประศำสน์ 0 0 0 0 100 % 25,000  

      
จัดท ำสนำมเด็กเล่นพร้อมจัดหำเครื่องเล่น ศพด.
บ้ำนหินกอง 

0 0 0 0 100 % 200,000 
 

      
ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำและหลังคำ ศพด.บ้ำนหิน
กอง 

0 0 0 0 100 % 20,000 
 

      
ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำและหลังคำ ศพด.พงศ์
ประศำสน์ 

0 0 0 0 100 % 20,000 
 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      ปรับปรุงภำยในส ำนักงำน (ห้องกิจกำรสภำฯ) 0 0 0 0 100 % 250,000  
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0     765,000  

รวมงบลงทุน 3,500 25,620 32,090 84,500     846,900  
  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 140,000 130,000 145,000 0 0 % 0  
      เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0 0 0 190,500 28.58 % 244,950  

รวมเงินอุดหนุน 140,000 130,000 145,000 190,500     244,950  
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 130,000 145,000 190,500     244,950  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 338,867.6 338,540.24 519,932.96 1,565,780     2,409,750  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงำน 0 423,638.7 453,480 487,920 16.38 % 567,840  
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 225,600 139,308.25 338,400 0 % 338,400  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0 44,000 28,791.75 72,000 0 % 72,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 693,238.7 621,580 898,320     978,240  
รวมงบบุคลากร 0 693,238.7 621,580 898,320     978,240  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      
โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 51,500 
 

      
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

0 462,000 408,540 398,000 13.79 % 452,880 
 

รวมค่าใช้สอย 419,160 462,000 408,540 398,000     504,380  
  ค่าวัสดุ                
    ค่ำอำหำรเสริม (นม) 488,188.6 505,807 1,042,259.34 1,300,000 8.02 % 1,404,320  

รวมค่าวัสดุ 488,188.6 505,807 1,042,259.34 1,300,000     1,404,320  
รวมงบด าเนินงาน 907,348.6 967,807 1,450,799.34 1,698,000     1,908,700  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 1,404,000 1,630,000 1,870,000 0 0 % 0  
      เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0 0 0 2,263,200 -0.32 % 2,256,020  

รวมเงินอุดหนุน 1,404,000 1,630,000 1,870,000 2,263,200     2,256,020  
รวมงบเงินอุดหนุน 1,404,000 1,630,000 1,870,000 2,263,200     2,256,020  

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,311,348.6 3,291,045.7 3,942,379.34 4,859,520     5,142,960  
รวมแผนงานการศึกษา 2,650,216.2 3,629,585.94 4,462,312.3 6,425,300     7,552,710  

แผนงานสาธารณสุข                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

    เงินเดือนพนักงำน 383,820 392,700 412,740 931,580 12.15 % 1,044,780  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 0 0 0 48,000 -100 % 0  
    เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 988,756.13 996,000 1,001,280 1,009,560 0.58 % 1,015,440  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 119,612.9 120,000 118,140 118,140 -4.67 % 112,620  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,534,189.03 1,550,700 1,574,160 2,149,280     2,214,840  
รวมงบบุคลากร 1,534,189.03 1,550,700 1,574,160 2,149,280     2,214,840  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 174,000 
 

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0 0 0 10,000 -100 % 0  
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000     174,000  

  ค่าใช้สอย                
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 11,046.16 9,084.64 29,395.68 0 0 % 0  
      ค่ำโฆษณำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000  
      ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 0 0 65,000 0 % 65,000  
      ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 0 0 0 45,000 -33.33 % 30,000  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 0 0 0 30,000 0 % 30,000  
    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 47,864.75 98,328.6 82,439.01 100,000 50 % 150,000  



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

รวมค่าใช้สอย 58,910.91 127,781.24 111,834.69 245,000     280,000  
รวมงบด าเนินงาน 58,910.91 127,781.24 111,834.69 255,000     454,000  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 15,000 0 0 % 0  
      เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 15,000 0 % 15,000  

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 15,000     15,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 15,000     15,000  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,613,099.94 1,678,481.24 1,731,994.69 2,419,280     2,683,840  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร (รีไซเคิล) 

139,425 153,990 180,304 350,000 -28.57 % 250,000 
 

      

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 

0 0 0 140,000 0 % 140,000 

 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำพัฒนำปรับปรุงแผน
ข้อบัญญัติสำธำรณสุข 

0 0 0 25,000 -100 % 0 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม เฝ้ำระวัง แก้ไขปัญหำ
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

0 16,600 0 30,000 -100 % 0 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดท ำพัฒนำแผนงำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 100 % 5,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันควบคุมและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 

0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรค
เอดส์ในชุมชน 

0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ครัวเรือน
ในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย 

0 0 0 90,000 -44.44 % 50,000 
 

      

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสร้ำงเสริม
สุขภำพและป้องกันโรค และศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ของอำสำสมัคร อสม. แกนน ำสุขภำพ
ต ำบลพงศ์ประศำสน์ 

0 196,186 199,850 200,000 0 % 200,000 

 
      ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ห่ำงไกลเอดส์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000  

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ
กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ของผู้สูงอำยุ 

0 0 196,150 200,000 0 % 200,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

0 0 0 220,000 -100 % 0 
 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

รวมค่าใช้สอย 471,583 566,656 576,304 1,335,000     885,000  
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส ำนักงำน 10,525 8,774 20,538.9 30,000 0 % 30,000  
    วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 3,300 30,000 -33.33 % 20,000  
    วัสดุอื่น 7,896.6 0 0 20,000 0 % 20,000  

รวมค่าวัสดุ 18,421.6 8,774 23,838.9 85,000     75,000  
รวมงบด าเนินงาน 490,004.6 575,430 600,142.9 1,420,000     960,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์                
      ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000  

รวมค่าครุภัณฑ์ 394,000 0 0 30,000     30,000  
รวมงบลงทุน 693,800 0 0 30,000     30,000  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนเอกชน                
      เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 150,000 -50 % 75,000  

รวมเงินอุดหนุน 81,650 0 0 150,000     75,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 81,650 0 0 150,000     75,000  

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,265,454.6 575,430 600,142.9 1,600,000     1,065,000  
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,878,554.54 2,253,911.24 2,332,137.59 4,019,280     3,748,840  



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

แผนงานเคหะและชุมชน                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงำน 330,360 408,204.55 541,478 633,360 110.6 % 1,333,860  
    เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,159,658.38 1,128,480 1,185,703.25 1,698,600 -4.8 % 1,617,120  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 142,606.78 128,000 131,334.16 197,220 -8.88 % 179,700  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,674,625.16 1,706,684.55 1,900,515.41 2,571,180     3,172,680  
รวมงบบุคลากร 1,674,625.16 1,706,684.55 1,900,515.41 2,571,180     3,172,680  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 5,000 900 % 50,000 
 

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 25,549 29,100 9,600 35,000 0 % 35,000  
รวมค่าตอบแทน 25,549 29,100 9,600 40,000     85,000  

  ค่าใช้สอย                
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 13,700.71 4,733.2 15 0 0 % 0  
      ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 0 0 20,000 0 % 20,000  

      
ค่ำเช่ำบริกำรหม้อแปลงไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค สำขำบำงสะพำน 

0 0 0 36,000 -72.22 % 10,000 
 

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



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 
 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 61,989.6 73,563.24 40,429.31 200,000 0 % 200,000  
รวมค่าใช้สอย 75,690.31 78,296.44 40,444.31 321,000     275,000  

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส ำนักงำน 0 7,310 10,574 20,000 0 % 20,000  
    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 88,845 317,645 113,280 220,000 -9.09 % 200,000  
    วัสดุก่อสร้ำง 201,420 8,504 7,050 50,000 -40 % 30,000  
    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 0 0 50,000 0 % 50,000  
    วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,722 41,760 38,650 50,000 0 % 50,000  
    วัสดุอื่น 533,091.5 245,700 209,500 190,000 -47.37 % 100,000  

รวมค่าวัสดุ 872,078.5 620,919 379,054 585,000     455,000  
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่ำไฟฟ้ำ 79,256.75 0 0 130,000 -100 % 0  

รวมค่าสาธารณูปโภค 79,256.75 0 0 130,000     0  
รวมงบด าเนินงาน 1,052,574.56 728,315.44 429,098.31 1,076,000     815,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      จัดซื้อตู้บำนเลื่อน ชนิดเหล็ก จ ำนวน 1 ตู้ 0 0 0 0 100 % 5,600  
    ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว                

      
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง  จ ำนวน 1 
เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 9,500 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส ำหรับกระดำษขนำด A3  จ ำนวน 1 เครื่อง 

0 0 0 7,100 -100 % 0 
 

      
จัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

0 0 0 0 100 % 700 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 207,000 42,900 734,100 7,100     15,800  
รวมงบลงทุน 207,000 42,900 734,100 7,100     15,800  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,934,199.72 2,477,899.99 3,063,713.72 3,654,280     4,003,480  
งานไฟฟ้าถนน                
  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                
      อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบำงสะพำน 0 0 0 0 100 % 164,000  

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0     164,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0     164,000  
รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 0     164,000  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,934,199.72 2,477,899.99 3,063,713.72 3,654,280     4,167,480  
 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสตรีและ
ครอบครัว ในกำรยุติควำมรุนแรงในครอบครัว 

1,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำ
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือของ
เครือข่ำยทำงสังคม เพ่ือกำรป้องกันคุ้มครองเด็ก
และเยำวชน 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 
 

รวมค่าใช้สอย 1,000 0 0 100,000     100,000  
รวมงบด าเนินงาน 1,000 0 0 100,000     100,000  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1,000 0 0 100,000     100,000 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้
เพ่ือเอำชนะยำเสพติดฯ 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของ
ชำติ 

21,365 66,050 50,000 1,150,000 -73.91 % 300,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปฏิบัติกำรศูนย์ป้องกัน
บรรเทำสำธำณภัย อบต.พงศ์ประศำสน์ 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 
 

      ส่งเสริมกำรพัฒนำเครือข่ำยสภำเด็กและเยำวชน 0 0 0 50,000 0 % 50,000  
รวมค่าใช้สอย 21,365 66,050 50,000 1,280,000     430,000  

รวมงบด าเนินงาน 21,365 66,050 50,000 1,280,000     430,000  
  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนเอกชน                
      คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1-10 0 0 0 50,000 0 % 50,000  

รวมเงินอุดหนุน 9,000 0 0 50,000     50,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 9,000 0 0 50,000     50,000  

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 30,365 66,050 50,000 1,330,000     480,000  
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 31,365 66,050 50,000 1,430,000     580,000  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                
งานกีฬาและนันทนาการ                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรกีฬำเพ่ือเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำท้องถิ่นอ ำเภอบำงสะพำน 

0 72,276 0 300,000 16.67 % 350,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบลพงศ์
ประศำสน์ 

0 0 0 150,000 33.33 % 200,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำหมู่บ้ำน 
ประจ ำปี 2562 

0 0 0 120,000 -100 % 0 
 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 0 0 0 20,000 650 % 150,000  
      โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำหมู่บ้ำนประจ ำปี 0 0 0 0 100 % 150,000  

รวมค่าใช้สอย 0 72,276 17,500 590,000     850,000  
รวมงบด าเนินงาน 0 72,276 17,500 590,000     850,000  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 32,000 82,276 17,500 590,000     850,000  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรงำนสืบสำนประเพณีลอย
กระทง-แข่งเรือพำย คลองปำกปิด 

0 0 52,000 100,000 -100 % 0 
 

      ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรถวำยเทียนพรรษำ 25,000 17,300 17,550 30,000 -100 % 0  
      ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ 0 41,050 40,450 60,000 -100 % 0  



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      
โครงกำรส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 245,000 
 

รวมค่าใช้สอย 70,000 58,350 110,000 190,000     245,000  
รวมงบด าเนินงาน 70,000 58,350 110,000 190,000     245,000  

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 70,000 58,350 110,000 190,000     245,000  
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 181,045 140,626 127,500 780,000     1,095,000  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
  งบลงทุน                
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    อำคำรต่ำง ๆ                

      
ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ประชำคมหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 7 

0 0 0 950,000 -100 % 0 
 

    ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค                

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเขำมูลแวง 
หมู่ที่ 5 บ้ำนหลักเมือง 

0 0 0 500,000 -100 % 0 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทุ่งนุ่น-ทุ่ง
กระเสียน หมู่ที่ 10 บ้ำนทุ่งนุ่น 

0 0 0 1,400,000 -100 % 0 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบนดอน 
หมู่ที่ 2 บ้ำนหินกอง 

0 0 0 250,000 -100 % 0 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยป้ำยรถไฟ-
ทุ่งกระเสียน หมู่ที่ 2 บ้ำนหินกอง 

0 0 0 1,150,000 -100 % 0 
 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยม้ำร้อง-บน
ทุ่ง หมู่ที่ 4 บ้ำนม้ำร้อง 

0 0 0 750,000 -100 % 0 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหนองเงิน-
ทุ่งเกำะ หมู่ที่ 5 บ้ำนหลักเมือง 

0 0 0 900,000 -100 % 0 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ำนนำย
สมเกียรติ หมู่ที่ 9 บ้ำนต้นทองหลำง 

0 0 0 0 100 % 609,000 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ
พัฒนำ หมู่ที่ 1 บ้ำนฝ่ำยท่ำ 

0 0 0 0 100 % 1,395,000 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเขำมะค่ำ 
หมู่ที่ 8 บ้ำนทุ่งขี้ต่ำย 

0 0 0 0 100 % 581,000 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอยบ้ำนตำ
บูรณ์ หมู่ที่ 9 บ้ำนต้นทองหลำง 

0 0 0 0 100 % 512,000 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอยบ้ำน
นำงประหยัด หมู่ที่ 9 บ้ำนต้นทองหลำง 

0 0 0 0 100 % 205,000 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทุ่งขี้ต่ำย 
(เชื่อมต่อหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 8 บ้ำนทุ่งขี้ต่ำย 

0 0 0 0 100 % 812,000 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทุ่งมะพร้ำว-
ทุ่งแทงเสือพัฒนำ หมู่ที่ 7 บ้ำนทุ่งมะพร้ำว 

0 0 0 450,000 -100 % 0 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบนดอน หมู่
ที่ 6 บ้ำนห้วยแก้ว 

0 0 0 0 100 % 582,000 
 

      
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยอ่ำงเก็บน้ ำพุ
ระก ำ-โรงเรียนบ้ำนชะม่วง หมู่ที่ 3 บ้ำนชะม่วง 

0 0 0 0 100 % 1,144,000 
 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      
ก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยทุ่งแห้วหมู หมู่ที่ 6 บ้ำน
ห้วยแก้ว 

0 0 0 0 100 % 520,000 
 

      
ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด
ช่องเดียว ถนนสำยสระหลวง หมู่ที่ 3 บ้ำนชะม่วง 

0 0 0 0 100 % 258,000 
 

      
ซ่อมแซมถนนลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต สำย
ห้วยทรำยขำว-จุดตัดทำงแยกฝ่ำยท่ำถนนเพชร
เกษม หมู่ที่ 4 บ้ำนม้ำร้อง 

0 0 0 710,000 -100 % 0 
 

      
ติดตั้งถังเหล็กทรงแชมเปญ 10 ลูกบำศก์เมตร สูง 
12 เมตร หมู่ที่ 10 บ้ำนทุ่งนุ่น 

0 0 0 0 100 % 264,000 
 

      
ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทำงสำยวังหิน-โรงเรียนโสต
ฯ หมู่ที่ 9 บ้ำนต้นทองหลำง 

0 0 0 0 100 % 74,000 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,162,800 1,045,000 0 7,060,000     6,956,000  
รวมงบลงทุน 4,162,800 1,045,000 0 7,060,000     6,956,000  

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 4,162,800 1,045,000 391,176.7 7,060,000     6,956,000  
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,162,800 1,045,000 391,176.7 7,060,000     6,956,000  

แผนงานงบกลาง                
งบกลาง                
  งบกลาง                
  งบกลาง                
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 218,399 229,786 188,929 282,000 2.29 % 288,447  
    เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ 0 850,000 1,070,000 1,455,000 6.87 % 1,555,000  
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 0 8,852,900 9,083,900 10,183,200 2 % 10,387,200  



  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

    เบี้ยยังชีพคนพิกำร 0 2,048,800 2,065,600 2,592,000 -7.41 % 2,400,000  
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 112,500 107,000 110,500 138,000 0 % 138,000  
    ส ำรองจ่ำย 0 2,437,100 29,000 1,480,000 1.35 % 1,500,000  
    รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 178,524 180,972 171,684 0 0 % 0  
      ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร 0 0 0 20,000 0 % 20,000  
      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 20,000 0 % 20,000  
      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 0 0 0 250,000 0 % 250,000  

    
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

231,150 262,387 305,870 322,135 7.75 % 347,092 
 

รวมงบกลาง 740,573 14,968,945 13,025,483 16,742,335     16,905,739  
รวมงบกลาง 740,573 14,968,945 13,025,483 16,742,335     16,905,739  
รวมงบกลาง 740,573 14,968,945 13,025,483 16,742,335     16,905,739  

รวมแผนงานงบกลาง 740,573 14,968,945 13,025,483 16,742,335     16,905,739  
รวมทุกแผนงาน 22,198,224.11 33,590,839.98 31,603,291.8 56,583,575     56,644,349  

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ 
อ ำเภอ บำงสะพำน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,644,349 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รวม 11,515,120 บาท 
 งบบุคลากร รวม   7,027,620 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม   2,484,720 บาท 
  เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน      514,080 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนผู้บริหำรท้องถิ่น ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ตำมอัตรำที่ก ำหนดในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
   - นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อัตรำเดือนละ 20,400 บำท เป็นเงิน 244,800 บำท 
   - รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อัตรำเดือนละ 11,220 บำท จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 
269,280 บำท  
  เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน       42,120 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอนแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/รองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ตำมอัตรำที่ก ำหนดในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 
เดือน ดังนี้ 
   - นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อัตรำเดือนละ 1,750 บำท เป็นเงิน 21,000 บำท 
   -  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อัตรำเดือนละ 880 บำท จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 21,120 
บำท 
  เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน       42,120 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอนแทนพิเศษของผู้บริหำร ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมอัตรำที่ก ำหนดในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน โดยค ำนวณตั้ง
จ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
   - นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อัตรำเดือนละ 1,750 บำท เป็นเงิน 21,000 บำท 
   - รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อัตรำเดือนละ 880 บำท จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 21,120 
บำท  
  เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
    จ ำนวน       86,400 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่ปรึกษำนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ตำมอัตรำที่ก ำหนดในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
   - เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อัตรำเดือนละ 7,200 บำท เป็นเงิน 86,400 บำท 
  เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ ำนวน   1,800,000 บำท 



   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 20 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
   - ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อัตรำเดือนละ 11,220 บำท เป็นเงิน 134,640 บำท  
   - รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อัตรำเดือนละ 9,180 บำท เป็นเงิน 110,160 บำท 
   - สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อัตรำเดือนละ 
7,200 บำท รวมจ ำนวน 18 อัตรำ  เป็นเงิน  1,555,200  บำท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   4,542,900 บาท 
  เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน   2,855,940 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลของส ำนักปลัดฯ พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปีตำม
ต ำแหน่ง และอัตรำที่ ก.อบต.ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 9 อัตรำ ดังนี้ 
   - ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นเงิน 470,340 บำท 
   - นักบริหำรงำนทั่วไป (หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ) เป็นเงิน 382,740 บำท  
   - นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นเงิน 233,760 บำท 
   - นิติกร เป็นเงิน 356,100 บำท 
   - นักพัฒนำชุมชน เป็นเงิน 189,960 บำท 
   - นักทรัพยำกรบุคคล เป็นเงิน 355,320 บำท 
   - เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เป็นเงิน 297,900 บำท 
   - เจ้ำพนักงำนธุรกำร เป็นเงิน 214,500 บำท 
   - นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน เป็นเงิน 355,320 บำท 
  เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน        54,000 บำท 
   เงินเพ่ิมที่มีเหตุพิเศษนิติกรผู้ปฏิบัติงำนใน อปท. (พตก.) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน
ในสำยงำนนิติกำรต ำแหน่งนิติกร ระดับ 3-8 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ด ำรงต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ให้ได้รับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
  เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน      210,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและหัวหน้ำส ำนักปลัดฯ 
(จ ำนวน 2 อัตรำ) ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และมีสิทธิได้รับ
ค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ดังนี้  
   - ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อัตรำเดือนละ 14,000 บำท แยกเป็น 
      - เงินประจ ำต ำแหน่ง อัตรำเดือนละ 7,000 บำท เป็นเงิน 84,000 บำท 
      - ค่ำตอบแทนรำยเดือน อัตรำเดือนละ 7,000 บำท เป็นเงิน 84,000 บำท 
   - หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ อัตรำเดือนละ 3,500 บำท เป็นเงิน 42,000 บำท 
  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน   1,250,040 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงชั่วครำว ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปของส ำนักปลัดฯ 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 10 อัตรำ แยกเป็น 
     พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 5 อัตรำ เป็นเงิน 710,040 บำท ประกอบด้วย 
      - ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน เป็นเงิน 147,000บำท 
      - ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 290,880 บำท 
      - ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย เป็นเงิน 132,360 บำท 



      - พนักงำนขับรถยนต์ เป็นเงิน 139,800 บำท 
     พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 5 อัตรำ เป็นเงิน 540,000 บำท ประกอบด้วย 
      - นักกำรภำรโรง เป็นเงิน 108,000 บำท 
      - ยำม เป็นเงิน 108,000 บำท 
      - คนงำนทั่วไป จ ำนวน 2 อัตรำๆ ละ 108,000 บำท เป็นเงิน 216,000 บำท 
      - พนักงำนขับรถยนต์ เป็นเงิน 108,000 บำท 
  เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน      172,920 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปของ
ส ำนักปลัดฯ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 10 อัตรำ แยกเป็น 
     พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 5 อัตรำ เป็นเงิน 112,920 บำท ประกอบด้วย 
      - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน เป็นเงิน 21,420 บำท 
      - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 43,500บำท 
      - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย เป็นเงิน 24,000 บำท 
      - พนักงำนขับรถยนต์ เป็นเงิน 24,000 บำท 
     พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 5 อัตรำ เป็นเงิน 60,000 บำท ประกอบด้วย 
      - นักกำรภำรโรง เป็นเงิน 12,000 บำท  
      - ยำม เป็นเงิน 12,000 บำท 
      - คนงำนทั่วไป จ ำนวน 2 อัตรำๆ ละ 12,000 บำท เป็นเงิน 24,000 บำท 
      - พนักงำนขับรถยนต์ เป็นเงิน 12,000 บำท 
 งบด าเนินงาน รวม   3,377,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม     365,000 บาท 
   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    จ ำนวน     250,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.พงศ์ประศำสน์ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด เช่น ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวน, ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก, ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งของ อบต.พงศ์ประศำสน์, ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำง/
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.4/ว 85 
ลว.6 กันยำยน 2561 
   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน        50,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร หรือในวันหยุดรำชกำร ที่ได้รับ
ค ำสั่งให้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ
งำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน        30,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิที่เบิกได้ตำมระเบียบฯ ก ำหนด 
   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน        35,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้
ตำมระเบียบฯ ก ำหนด 



  ค่าใช้สอย รวม    1,907,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 

   ค่ำโฆษณำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ จ ำนวน        50,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงจัดท ำวีดิโอ ค่ำโฆษณำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ งำนประกำศหรือ

ข้อบังคับต่ำงๆ ทำงสื่อสิ่งพิมพ์ และค่ำจัดท ำหนังสือสรุปผลงำน วำรสำรสิ่งพิมพ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน        45,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำจ้ำงเหมำแบกหำมสัมภำระ ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก ค่ำล้ำงอัด

รูปสี ค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก และค่ำถ่ำยเอกสำรส่วนเกินจำกกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
   ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน        52,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรของที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ 

ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ.2559 
   ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ จ ำนวน        20,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 
   ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ  จ ำนวน       20,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดประชุมประชำคม กำรจัดท ำแผน

ชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่น และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น กำรออกให้บริกำรประชำชนเคลื่อนที่ กำรจัด
กิจกรรมบูรณำกำรร่วมกันในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 44 ล ำดับที่ 2 

   ค่ำซักฟอก ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำเบี้ยประกัน จ ำนวน        10,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซักฟอกผ้ำม่ำน ผ้ำปูโต๊ะ ฯลฯ ค่ำระวำงบรรทุกสิ่งของจำกหน่วยงำนรำชกำร

หรือรัฐวิสำหกิจ และค่ำเบี้ยประกัน 
   ค่ำติดตั้งและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำร  จ ำนวน    20,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและค่ำบริกำร

ติดต่อสื่อสำรทำงอินเตอร์เน็ต 
   ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ   จ ำนวน        15,000 บำท 

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร แบบแปลนพิมพ์เขียว ค่ำเข้ำปก ค่ำเย็บเล่มเอกสำรหรือหนังสือ 
ข้อบังคับต่ำงๆ หรือเข้ำเล่มหนังสือในงำนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบรังวัดที่ดินสำธำรณประโยชน์  จ ำนวน  30,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบรังวัดที่ดินสำธำรณประโยชน์ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 74 ล ำดับที่ 7 
    ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ จ ำนวน      150,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเพ่ือกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล 
ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง 
    รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน        35,000 บำท 
    - ค่ำรับรอง  ตั้งไว้ 25,000 บำท แยกเป็น 
     - ค่ำรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้ 5,000 บำท 
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำตรวจงำนหรือศึกษำดูงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องใน
กำรเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำนิเทศตรวจงำน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษำดูงำน 



      - ค่ำรับรองในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งไว้ 20,000 บำท 
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ
คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำย 
      - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน จัดนิทรรศกำร กำรประกวด กำรแข่งขันต่ำงๆ  ตั้งไว้ 5,000 บำท 
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน จัดนิทรรศกำร กำรประกวด กำรแข่งขันต่ำงๆ ในงำน
กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
     - ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ รัฐพิธี วันส ำคัญของทำงรำชกำร  ตั้งไว้ 5,000 บำท 
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี เช่น วันปิยมหำรำช วันจักรี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 
   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
    กำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน จ ำนวน       350,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนและลูกจ้ำงองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ผู้น ำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่ำงๆ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล บรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 50 ล ำดับที่ 4 
    ค่ำของขวัญ ของรำงวัล หรือเงินรำงวัล จ ำนวน          5,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำของขวัญ ของรำงวัล หรือเงินรำงวัลในกำรจัดงำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม 
    ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทน จ ำนวน        20,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนแก่ทรัพย์สินหรืออ่ืนๆ ที่เกิดควำมเสียหำยจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนส่วนต ำบลหรือลูกจ้ำง 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้ง จ ำนวน      500,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งของ อบต.พงศ์ประศำสน์ ตำมที่คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งก ำหนด (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง และกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งให้มีกำร
เลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ) โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำแบบพิมพ์ บัตรเลือกตั้ง ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และ
อ่ืนๆ เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 46 ล ำดับที่ 16 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร  จ ำนวน       150,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรหรืออบรมสัมมนำส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตำมสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่ำยได้ 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ จ ำนวน        10,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับวำรสำรรำยวัน รำยสัปดำห์ หรือรำยเดือน หนังสือพระรำชนิพนธ์ สมำชิก
วำรสำรทำงรำชกำรและระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับต่ำงๆ 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรวำงและปรับปรุงผังเมืองและชุมชน  จ ำนวน        20,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรวำงและปรับปรุงผังเมืองและชุมชน บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 48 ล ำดับที่ 11 
    ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ  จ ำนวน     5,000 บำท 



     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ ส ำหรับพิธีกำรวันส ำคัญ
ต่ำงๆ ตำมวำระและโอกำสที่จ ำเป็น และมีควำมส ำคัญ เช่น วันปิยมหำรำช วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ฯลฯ 
   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน      400,000 บำท 
    - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 200,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องอัดส ำเนำ เครื่องปรับอำกำศ ตู้ โต๊ะ เครื่องบันทึกภำพวงจรปิด ฯลฯ 
    - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ตั้งไว้ 200,000 บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
  ค่าวัสดุ   รวม      660,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน      100,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ตรำยำง ธงชำติ 
ภำพเขียน แผนที่ พระบรมฉำยำลักษณ์ เครื่องดับเพลิง ไวท์บอร์ด แผ่นป้ำยจรำจร ฯลฯ (ตำมท่ีระบุไว้ในกำร
จ ำแนกงบประมำณ) 
   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน       15,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวต่ำงๆ เช่น ไม้กวำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ถำด 
กระดำษช ำระ และน้ ำยำท ำควำมสะอำดต่ำงๆ ฯลฯ 
   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน       60,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่งที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ สัญญำณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน     350,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง รถบรรทุก เครื่องยนต์ 
เครื่องตัดหญ้ำ เครื่องสูบน้ ำ และยำนพำหนะต่ำงๆ ของ อบต. และค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในกิจกำร
ของศูนย์ อปพร.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและงำนป้องกัน
บรรเทำสำธำรณภัย 
   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน      15,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำหรับใช้เกี่ยวกับโฆษณำเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร และกิจกรรม
ต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ไม้แผ่น ป้ำย หรือแผงปิดประกำศ กระดำนเขียน กระดำษเขียน
โปสเตอร์ สี และพู่กัน ฯลฯ 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน     100,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก ตลับหมึก 
เมำส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
   วัสดุอื่น จ ำนวน      20,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะและประเภทตำมระเบียบวิธีงบประมำณ 
  ค่าสาธารณูปโภค รวม    445,000 บาท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน    250,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อำคำรสถำนที่ในควำมดูแลของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน     50,000 บำท 



    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และอำคำรที่เป็นทรัพย์สินซึ่ง
อยู่ในควำมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน           20,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน      25,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ 
   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน    100,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำรอื่นๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น และให้
หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกำรใช้บริกำร 
 งบลงทุน    รวม  1,075,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม  1,075,500 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
    จัดซื้อเก้ำอ้ีชุดรับแขกชนิดไม้พร้อมเบำะนวม  จ ำนวน 1 ชดุ  จ ำนวน      12,000    บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีชุดรับแขก ชนิดไม้ พร้อมเบำะนวม  จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 12,000 
บำท  เป็นเงิน 12,000 บำท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
     1) เป็นชุดรับแขกไม้สัก พร้อมเบำะนวม 
     2) ในชุด ประกอบด้วย  
         2.1) เก้ำอ้ีแบบตัวยำว ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 65 ซ.ม. ยำวไม่น้อยกว่ำ 175 ซ.ม.   
         2.2) เก้ำอ้ีแบบตัวเดี่ยว จ ำนวน 4 ตัว ขนำดแต่ละตัวกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 65 ซ.ม. ยำวไม่น้อย
กว่ำ 70 ซ.ม. 
         2.3) มีโต๊ะกลำง จ ำนวน 1 ตัว ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 55 ซ.ม. ยำวไม่น้อยกว่ำ 100 ซ.ม. 
รำยกำรนอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์  จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้ำ 186 ล ำดับที่ 12 
    จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 36,000 บีทียู 
จ ำนวน 2 เครื่อง  จ ำนวน    110,800 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ inverter)  ขนำด 
36,000 บีทียู ส ำหรับใช้ในส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ โดยมีคุณลักษณะเฉพำะสังเขป
ดังนี้ 
     1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 36,000 บีทียู  
     2) รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
     3) เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์5  
     4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำย
ควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
     5) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
     6) กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืนๆ (นอกจำกข้อ 3) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำน
รำคำแล้ว เพ่ือเป็นกำรประหยัดพลังงำนควรพิจำรณำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศท่ีมีค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำม
ฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 



     7) กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ  
         (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช ์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 
4 เมตร  สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 
จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2561 บรรจุ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 185 ล ำดับที่ 6 
    จัดซื้อพัดลมอุตสำหกรรม ขนำด 24 นิ้ว  จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บำท  จ ำนวน   6,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพัดลมอุตสำหกรรม ขนำด 24 นิ้ว จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บำท  เป็น
เงิน 6,000 บำท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
     1) มีขนำดควำมกว้ำงหน้ำพัดลม 24 นิ้ว  
     2) เป็นพัดลมแบบตั้งพ้ืน มีฐำน 3 ขำ 4 ใบพัด 
     3) มีระบบปรับส่ำย 
     4) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
     5) แรงดันไฟฟ้ำ 220 โวลท์ 
     6) ก ำลังไฟฟ้ำ 170 วัตต์ 
รำยกำรนอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้ำ 186 ล ำดับที่ 14 
    จัดซื้อโพรเดี้ยมชนิดแตนขำเดี่ยว  จ ำนวน 1 ชุด   จ ำนวน        11,500 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโพเดี้ยม ชนิดสแตนขำเดี่ยว จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 11,500 บำท  เป็นเงิน 
11,500 บำท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
     1) วัสดุหลักผลิตจำกไม้จริง 
     2) มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร  ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร  ควำมสูงไม่
น้อยกว่ำ 110 เซนติเมตร 
รำยกำรนอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำ 186 ล ำดับที่ 13 
   ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
    จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  จ ำนวน 1 คัน 
       จ ำนวน    868,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 
หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ ำนวน 1 คัน  ตั้งไว้ 
868,000 บำท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
     - เป็นกระบะส ำเร็จรูป 
     - ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
     - เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ 
     - รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต 
จัดซื้อตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ (เดือนธันวำคม 2561) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 185 ล ำดับที่ 7 
   ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
    ติดตั้งผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมสภำฯ  จ ำนวน 1 ชุด   จ ำนวน   13,800   บำท 



     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์ หน้ำต่ำงห้องประชุมสภำฯ จ ำนวน 1 ชุด โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
     - ผ้ำม่ำนหน้ำต่ำง ขนำดกว้ำง 350 ซ.ม. สูง 290 ซ.ม.  จ ำนวน 1 บำน 
     - ผ้ำม่ำนหน้ำต่ำง ขนำดกว้ำง 350 ซ.ม. สูง 245 ซ.ม.  จ ำนวน 1 บำน 
     - ผ้ำม่ำนหน้ำต่ำง ขนำดกว้ำง 350 ซ.ม. สูง 200 ซ.ม.  จ ำนวน 2 บำน 
เป็นเงิน 13,800 บำท รำคำรวมค่ำติดตั้ง  จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำ 186 ล ำดับที่ 15 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)  จ ำนวน  
17,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิ้ว) รำคำ 17,000 บำท   จ ำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 17,000 บำท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้  
     - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพ้ืนฐำน ไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
     - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
     - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
     - มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
     - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
(จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ 
วันที่ 15 มีนำคม 2562) บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 185 ล ำดับที่ 9 
    จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ ำนวน 1 เครื่อง  
จ ำนวน   4,300   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บำท  เป็นเงิน 4,300 บำท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
     - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ในน้อยกว่ำ 1,200 X 1,200 dpi 
     - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 
     - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำที (ppm) 
หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
     - มีถำดใส่กระดำศได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น 



     - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ 
วันที่ 15 มีนำคม 2562) บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 185 ล ำดับที่ 8 
    จัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ ำนวน 3 เครื่องๆ ละ 700 บำท  
จ ำนวน   2,100  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ ำนวน 3 
เครื่องๆ ละ 700 บำท เป็นเงิน 2,100 บำท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
     - สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC 7816 ได ้
     - มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 4.8 MHz 
     - สำมำรถให้งำนผ่ำนช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้  
     - สำมำรถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่ำงน้อย จัดซื้อตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 185 ล ำดับที่ 10 
   ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน     30,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติท่ีมีวงเงินเกิน
กว่ำ 5,000 บำท 
 งบเงินอุดหนุน รวม     35,000 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม     35,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    อุดหนุนโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถำนที่กลำง) ระดับอ ำเภอ จ ำนวน     35,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถำนที่กลำง) ระดับอ ำเภอ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบโครงกำร และมีกำรขอรับเงินอุดหนุนเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์เงินอุดหนุนเท่ำนั้น 

งานบริหารงานคลัง รวม  3,943,460 บาท 
 งบบุคลากร   รวม  2,316,960 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  2,316,960 บาท 
   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน  1,771,860 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลของกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปีตำม
ต ำแหน่ง และอัตรำที่ ก.อบต.ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 6 อัตรำ ดังนี้ 
    - นักบริหำรงำนคลัง (ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง) เป็นเงิน 402,780 บำท 
    - นักวิชำกำรพัสดุ  เป็นเงิน 355,320 บำท 
    - เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เป็นเงิน 297,900 บำท  
    - เจ้ำพนักงำนพัสดุ เป็นเงิน 221,880 บำท 
    - เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ เป็นเงิน 196,080 บำท 
    - เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ เป็นเงิน 297,900 บำท 



   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน      42,000 บำท  
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนของผู้อ ำนวยกำรกองคลังที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งที่
ได้รับอยู่ อัตรำเดือนละ 3,500 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน    437,880 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของกองคลัง โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 
    - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เป็นเงิน 146,280 บำท 
    - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ เป็นเงิน 146,280 บำท 
    - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ เป็นเงิน 145,320 บำท  
   เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน      65,220 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของกองคลัง โดยค ำนวณตั้ง
จ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 
    - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เป็นเงิน 21,420 บำท 
    - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ เป็นเงิน 21,420 บำท  
    - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ เป็นเงิน 22,380 บำท 
 งบด าเนินงาน รวม  1,535,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม      50,000 บาท 
   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน 10,000  บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน      20,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำน
จ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร หรือในวันหยุดรำชกำร ที่ได้รับค ำสั่งให้
ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนที่ไม่
อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ 
   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน      20,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ 
ก ำหนด  
  ค่าใช้สอย  รวม  1,355,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 
    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน      25,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงสูบน้ ำ ค่ำจ้ำงเหมำแบกหำมสัมภำระ ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก ค่ำล้ำงอัดรูปสี 
และค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก ค่ำถ่ำยเอกสำรส่วนเกินจำกกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ฯลฯ 
    ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ จ ำนวน      50,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนเพ่ือกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และสัมมนำของ
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร  จ ำนวน      50,000 บำท 



     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรหรืออบรมสัมมนำส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงตำมสิทธิและระเบียบฯ ที่พึงเบิกจ่ำยได้ 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    จ ำนวน     100,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรและพนักงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น กำรจัดเก็บรำยได้ กำรจัดท ำแผนที่ภำษี กำรเงินกำรคลัง กำรพัสดุและกำรปฏิบัติงำนในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นต้น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวนัที่ 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       จ ำนวน  1,000,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยกำรจัดท ำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บ
รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กำรจัดท ำฐำนข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง เพ่ือรองรับกำรจัดเก็บ
ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมที่กฎหมำยก ำหนด และกำรเตรียมกำรรองรับกำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2550 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลว 29 ก.พ.2551 หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลว 9 ม.ค.2555 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 
0808.3/ว 483 ลว 19 ก.พ.2561 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จ ำนวน      100,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เช่น กำรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ ์
และกำรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) เพ่ือให้มีควำมพร้อมที่จะรองรับกำรปฏิบัติงำนในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำร
เบิกจำ่ยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว 
28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน        30,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องอัดส ำเนำ เครื่องปรับอำกำศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ 
  ค่าวัสดุ   รวม     130,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน       50,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ เครื่องค ำนวณเลข ฯลฯ 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน       80,000 บำท 



    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส ำนักงำน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก หมึกพิมพ์ เมำส์ แป้นพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 งบลงทุน    รวม      91,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม      91,500 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
    จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 13,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่องๆ 
ละ 23,000 บำท  จ ำนวน       23,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ)  ขนำด 13,000 บีที
ยู  จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บำท เป็นเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน คุณลักษณะเฉพำะสังเขปดังนี้ 
      1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 บีทียู  
      2) รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
      3) เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5  
      4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วย
ระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
      5) เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ เช่น แผ่นฟอกอำกำศ ตะแกรงไฟฟ้ำ (Electric 
grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้ำ (Ionizer) เป็นต้น สำมำรถดักจับอนุภำค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สำมำรถท ำ
ควำมสะอำดได้ 
      - ชนิดแขวน 
      6) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์  
      7) กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืน ๆ (นอกจำกข้อ 3) ให้เป็นไปตำมมติคณะกรรมกำร 
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2539 เกี่ยวกับกำรประหยัด
พลังงำน โดยให้พิจำรณำจัดซื้อ เครื่องปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำ ด้ำน
รำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ  
      - ถ้ำจ ำนวนบีทียูเท่ำกันให้พิจำรณำเปรียบเทียบจ ำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ  
      - ถ้ำจ ำนวนบีทียูไม่เท่ำกัน ให้น ำจ ำนวนบีทียูหำรด้วยจ ำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือ
ค่ำ EER ถ้ำค่ำของ EER สูง ถือว่ำเครื่องปรับอำกำศมีประสิทธิภำพสูง สำมำรถประหยัดพลังงำนได้ดีกว่ำ 

     8) กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ  
      (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวน

ยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 
จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2561  
บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 186 ล ำดับที่ 17 
    จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่องๆ 
ละ 32,400 บำท   จ ำนวน      32,400 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ)  ขนำด 24,000 บีทียู 
จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ  32,400 บำท  เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน คุณลักษณะเฉพำะสังเขปดังนี้ 
     1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 24,000 บีทียู  
     2) รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 



     3) เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์5  
     4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำย
ควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
     5) เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ เช่น แผ่น ฟอกอำกำศ ตะแกรงไฟฟ้ำ (Electric 
grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้ำ (Ionizer) เป็นต้น สำมำรถดักจับอนุภำค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สำมำรถท้ำ
ควำมสะอำดได้  
     - ชนิดแขวน 
     6) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์  
     7) กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืน ๆ (นอกจำกข้อ 3) ให้เป็นไปตำมมติคณะกรรมกำร 
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2539 เกี่ยวกับกำรประหยัด
พลังงำน โดยให้พิจำรณำจัดซื้อ เครือ่งปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำ ด้ำน
รำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ  
     - ถ้ำจ ำนวนบีทียูเท่ำกันให้พิจำรณำเปรียบเทียบจ ำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ  
     - ถ้ำจ ำนวนบีทียูไม่เท่ำกัน ให้น ำจ ำนวนบีทียูหำรด้วยจ ำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่ำ 
EER ถ้ำค่ำของ EER สูงถือว่ำเครื่องปรับอำกำศมีประสิทธิภำพสูง สำมำรถประหยัดพลังงำนได้ดีกว่ำ 
     8) กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ  
      (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช ์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยำว 
4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 
จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2561  
บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 186 ล ำดับที่ 18 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 
2 เครื่องๆ ละ 17,000 บำท  เป็นเงิน 34,000 บำท จ ำนวน      34,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บำท  เป็นเงิน    34,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้  
     - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพ้ืนฐำน ไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
     - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
     - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
     - มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
     - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
(จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ 
วันที่ 15 มีนำคม 2562) บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 186 ล ำดับที่ 16 



    จัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ ำนวน 3 เครื่องๆ ละ 700 
บำท เป็นเงิน 2,100 บำท จ ำนวน        2,100 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ ำนวน 3 
เครื่องๆ ละ  700  บำท  เป็นเงิน 2,100 บำท   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้  
     - สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC 7816 ได ้
     - มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 4.8 MHz  
     - สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้  
     - สำมำรถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่ำงน้อย 
(จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ 
วันที่ 15 มีนำคม 2562) บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 185 ล ำดับที่ 10 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม    180,000 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม    130,000 บาท 
  ค่าใช้สอย   รวม    130,000 บาท 
   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน  จ ำนวน   30,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ เช่น 
เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์ ฯลฯ ตำมโครงกำรปฏิบัติกำรศูนย์ป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย โดยถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว 22 ก.ย.2557 หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลว 25 ธ.ค.2561 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลว 29 มี.ค.2562 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 
0810.4/ว 1464 ลว 5 เม.ย.2562 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 
มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 114 ล ำดับที่ 69 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  จ ำนวน  100,000  
บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ดังนี้ 
     - ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติม กำรจัดตั้งหรือทบทวนหลักสูตรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือน เป็นเงิน 70,000 บำท 
     - ค่ำใช้สอยและวัสดุในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนตำมค ำสั่งของศูนย์ 
อปพร.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ เป็นเงิน 30,000 บำท 
บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 114  ล ำดับที่ 68 
 งบลงทุน     รวม      50,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม      50,000 บาท 
   ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน      50,000 บำท 



     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติท่ีมีวงเงินเกิน
กว่ำ 5,000 บำท 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม  2,409,750 บาท 
 งบบุคลากร    รวม  1,132,900 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  1,132,900 บาท 
   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน     600,480 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลของกองกำรศึกษำฯ พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี
ตำมต ำแหน่ง และอัตรำที่ ก.อบต.ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้ 
    - นักบริหำรงำนกำรศึกษำ เป็นเงิน 393,600 บำท 
    - นักวิชำกำรศึกษำ เป็นเงิน 206,880 บำท 
   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน      42,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ ที่ได้รับเงินประจ ำ
ต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับ
อัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งที่ได้รับอยู่ อัตรำเดือนละ 3,500 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน    433,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปของกอง
กำรศึกษำฯ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 
    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
    - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร เป็นเงิน 146,280 บำท 
    - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้ำนหินกอง เป็นเงิน 119,640 บำท 
    พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
    - ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้ำนหินกอง  เป็นเงิน 108,000 บำท 
และเงินปรับปรุงเลื่อนค่ำตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ส่วนต่ำงจำกที่ได้รับจัดสรรจำกกรมฯ จ ำนวน 59,080 บำท ตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลว 9 ก.ค.2562 และตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน      57,420 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปของ
กองกำรศึกษำฯ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 
    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
    - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร เป็นเงิน 21,420 บำท 
    - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้ำนหินกอง เป็นเงิน 24,000 บำท 
    พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
    - ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้ำนหินกอง  เป็นเงิน 12,000 บำท 
(ศพด. อปท.จัดตั้งเองและถ่ำยโอนจำกกรมกำรศำสนำ รวม 3 ศูนย์ๆ ละ 2 อัตรำ รวม 6 อัตรำ ได้รับจัดสรร
เงินอุดหนุน จ ำนวน 5 อัตรำ ตั้งงบประมำณตำมกรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)) 
 งบด าเนินงาน  รวม    185,000 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม      20,000 บาท 



   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  20,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0808.4/ว 3652 ลงวนัที่ 17 พ.ย.2533 
  ค่าใช้สอย   รวม      90,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 
    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน      20,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำจ้ำงเหมำแบกหำมสัมภำระ ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก ค่ำล้ำงอัด
รูปสี และค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก ค่ำถ่ำยเอกสำรส่วนเกินจำกกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
    ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ จ ำนวน      30,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเพ่ือกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง 
   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
    ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร   จ ำนวน      20,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรหรืออบรมสัมมนำ ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิและระเบียบฯ ที่พึงเบิกจ่ำยได้ 
   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน      20,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องอัดส ำเนำ เครื่องปรับอำกำศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ 
  ค่าวัสดุ    รวม      75,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน      30,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ตรำยำง ธงชำติ 
แผงปิดประกำศ ภำพเขียน แผนที่ พระบรมฉำยำลักษณ์ เครื่องดับเพลิง ไวท์บอร์ด แผ่นป้ำยจรำจร ฯลฯ 
   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน      10,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำอุปกรณ์และน้ ำยำท ำควำมสะอำดภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ และค่ำวัสดุอื่นที่จ ำเป็นและเก่ียวข้อง 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน      30,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส ำนักงำน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก เมำส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
   วัสดุอื่น  จ ำนวน        5,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะและประเภทตำมระเบียบวิธีกำร
งบประมำณ  
 งบลงทุน     รวม    846,900 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม      81,900 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
    จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน ขนำด 13,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บำท 
        จ ำนวน      23,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ)  ขนำด 13,000 บีทียู 
จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บำท  เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน คุณลักษณะเฉพำะสังเขปดังนี้ 



     1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 บีทียู  
     2) รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
     3) เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์5  
     4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำย
ควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
     5) เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ เช่น แผ่นฟอกอำกำศ ตะแกรงไฟฟ้ำ (Electric 
grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้ำ (Ionizer) เป็นต้น สำมำรถดักจับอนุภำค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สำมำรถท้ำ
ควำมสะอำดได้  
      - ชนิดแขวน 
     6) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์  
     7) กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืน ๆ (นอกจำกข้อ 3) ให้เป็นไปตำมมติคณะกรรมกำร 
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2539 เกี่ยวกับกำรประหยัด
พลังงำน โดยให้พจิำรณำจัดซื้อ เครื่องปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำ ด้ำน
รำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ  
      - ถ้ำจ ำนวนบีทียูเท่ำกันให้พิจำรณำเปรียบเทียบจ ำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ  
      - ถ้ำจ ำนวนบีทียูไม่เท่ำกัน ให้น ำจ ำนวนบีทียูหำรด้วยจ ำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่ำ 
EER ถ้ำค่ำของ EER สูง ถือว่ำเครื่องปรับอำกำศมีประสิทธิภำพสูง สำมำรถประหยัดพลังงำนได้ดีกว่ำ 
     8) กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ  
      (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยำว 
4 เมตร  สำยไฟยำวไม่เกนิ 15 เมตร 
จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2561  
บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 187 ล ำดับที่ 26 
    จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้ๆ ละ 5,500 บำท จ ำนวน     5,500    บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้ๆ ละ 5,500 บำท เพ่ือใช้ในกำรเก็บ
เอกสำรของกองกำรศึกษำฯ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
     1) มีมือจับชนิดบิด 
     2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
     3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ (ข้อมูล ณ ธันวำคม 
2561) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 47 ล ำดับที่ 3 
    จัดซื้อโต๊ะครูพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บำท (ศพด.บ้ำนหินกอง)  จ ำนวน  5,000  
บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะครูพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บำท เป็นเงิน 5,000 บำท 
เพ่ือใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้ำนหินกอง จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 47 ล ำดับที่ 3 
    จัดซื้อโต๊ะส ำนักงำนพร้อมกระจกและเก้ำอ้ี จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 8,000 บำท  จ ำนวน  8,000 บำท 



     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะส ำนักงำนพร้อมกระจกและเก้ำอ้ี จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 8,000 บำท เป็น
เงิน 8,000 บำท เพ่ือใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กองกำรศึกษำฯ รำยกำรนอกบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 187 ล ำดับที่ 24 
    จัดซื้อโต๊ะอนุบำล (แบบนั่งพ้ืน) จ ำนวน 4 ตัวๆ ละ 500 บำท (ศพด.บ้ำนหินกอง)  จ ำนวน  
2,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะอนุบำล (แบบนั่งพ้ืน) จ ำนวน 4 ตัวๆ ละ 500 บำท เป็นเงิน 2,000 
บำท เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนของเด็กเล็กใน ศพด.บ้ำนหินกอง รำยกำรนอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อ
ตำมรำคำท้องถิ่น ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 47 ล ำดับที่ 3 
   ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
    จัดซื้อชั้นคว่ ำถำดอะลูมิเนียม จ ำนวน 2 ชุดๆ ละ 1,200 บำท เป็นเงิน 2,400 บำท (ส ำหรับ 
ศพด.พงศ์ประศำสน์และ ศพด.บ้ำนหินกอง) จ ำนวน        2,400 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชั้นคว่ ำถำดอะลูมิเนียม จ ำนวน 2 ชุดๆ ละ 1,200 บำท เป็นเงิน 2,400 
บำท ส ำหรับ ศพด.พงศ์ประศำสน์ และ ศพด.บ้ำนหินกอง ใช้ในกำรคว่ ำถำดภำยหลังกำรท ำควำมสะอำดเพ่ือ
สุขอนำมัยที่ดีของเด็กเล็ก รำยกำรนอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 47 ล ำดับที่ 3 
    จัดซื้อโต๊ะขำวเตรียมอำหำร จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บำท เป็นเงิน 4,000 บำท (ส ำหรับ ศพด.
บ้ำนหินกองและ ศพด.พงศ์ประศำสน์) จ ำนวน        4,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะขำวเตรียมอำหำร จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บำท เป็นเงิน 4,000 
บำท ส ำหรับ ศพด.บ้ำนหินกอง และ ศพด.พงศ์ประศำสน์ ส ำหรับใช้ในกำรเตรียมอำหำรให้กับเด็กเล็กภำยใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก รำยกำรนอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 47 ล ำดับที่ 3 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บำท   จ ำนวน  
17,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิ้ว) รำคำ 17,000 บำท   จ ำนวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน 17,000 บำท เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่กองกำรศึกษำฯ โดยคุณลักษณะพ้ืนฐำน  
     - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพ้ืนฐำน ไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
     - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
     - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
     - มีแป้นพิมพ์และเมำส์   
     - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หนว่ย 



(จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ  
ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562) บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 186 ล ำดับที่ 21 
    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดสี (เลเซอร์/LED สี) จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 บำท  จ ำนวน  10,000  
บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที) 
รำคำ 10,000 บำท ส ำหรับใชใ้นกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กองกำรศึกษำฯ โดยคุณลักษณะพ้ืนฐำน 
     - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
     - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)  
     - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)  
     - สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้  
     - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB  
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
     - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น  
     - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ 
วันที่ 15 มีนำคม 2562) บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 187 ล ำดับที่ 23 
    จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บำท  จ ำนวน  5,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บำท 
เป็นเงิน 5,000 บำท เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กองกำรศึกษำฯ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
     – มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)  
     – สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ 
วันที่ 15 มีนำคม 2562) บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 187 ล ำดับที่ 22 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม    765,000 บาท 
   อำคำรต่ำง ๆ 
    ต่อเติมอำคำรและหลังคำ ศพด.บ้ำนหินกอง จ ำนวน    250,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต่อเติมอำคำรและหลังคำ ศพด.บ้ำนหินกอง ในกำรปรับปรุงอำคำรและหลังคำ
ของ ศพด.บ้ำนหินกอง จ ำนวน 1 แห่ง ตำมแบบและรำคำประมำณกำรของกองช่ำง อบต.พงศ์ประศำสน์
ก ำหนด ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 77 ล ำดับที่ 15 
   ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    ก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงหน้ำ ศพด.พงศ์ประศำสน์ จ ำนวน      25,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงหน้ำให้กับเด็กเล็ก ศพด.พงศ์ประศำสน์ จ ำนวน 1 แห่งๆ ละ 
25,000 บำท ตำมแบบและรำคำประมำณกำรของกองช่ำง อบต.พงศ์ประศำสน์ก ำหนด ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 76 ล ำดับที่ 11 
    จัดท ำสนำมเด็กเล่นพร้อมจัดหำเครื่องเล่น ศพด.บ้ำนหินกอง   จ ำนวน   200,000   บำท 



     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำสนำมเด็กเล่นพร้อมจัดหำเครื่องเล่นของ ศพด.บ้ำนหินกอง ส ำหรับ
เสริมสร้ำงพัฒนำกำรเด็กเล็ก ตำมแบบและรำคำประมำณกำรของกองช่ำง อบต.พงศ์ประศำสน์ก ำหนด ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 77 ล ำดับที่ 19 
    ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำและหลังคำ ศพด.บ้ำนหินกอง      จ ำนวน          20,000       บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำและหลังคำ ศพด.บ้ำนหินกองที่ช ำรุด จ ำนวน 1 แห่ง ตำม
แบบและรำคำประมำณกำรของกองช่ำง อบต.พงศ์ประศำสน์ก ำหนด ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำ 76 ล ำดับที่ 13 
    ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำและหลังคำ ศพด.พงศ์ประศำสน์    จ ำนวน         20,000    บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำและหลังคำ ศพด.พงศ์ประศำสน์ที่ช ำรุด จ ำนวน 1 แห่ง 
ตำมแบบและรำคำประมำณกำรของกองช่ำง อบต.พงศ์ประศำสน์ก ำหนด ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 76 ล ำดับที่ 10 
    ปรับปรุงภำยในส ำนักงำน (ห้องกิจกำรสภำฯ) จ ำนวน    250,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงภำยในส ำนักงำน (ห้องกิจกำรสภำฯ) เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
กิจกำรสภำฯ และกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ตำมแบบและรำคำประมำณกำรของกองช่ำง อบต.พงศ์
ประศำสน์ก ำหนด ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 47 ล ำดับที่ 4 
 งบเงินอุดหนุน  รวม    244,950 บาท 
  เงินอุดหนุน  รวม    244,950 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน    244,950 บำท 
    - อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนชะม่วง    ตั้งไว้  40,400   บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนชะม่วง ตำมหนังสือโรงเรียนบ้ำนชะม่วง ที ่ศธ 
04088.096/90 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2562 แยกเป็น 
       - โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้  ตั้งไว้ 32,400 บำท บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
- 2565) หน้ำ 81 ล ำดับที่ 41 
       - โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชำภำษำอังกฤษ รร.บ้ำนชะม่วง  ตั้งไว้ 8,000 บำท  บรรจุใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 185 ล ำดับที่ 4 
    - อุดหนุนโรงเรียนโสตศึกษำเทพรัตน์    ตั้งไว้   5,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโสตศึกษำเทพรัตน์ ตำมหนังสือโรงเรียนโสตศึกษำเทพรัตน์ ที ่
ศธ 04007.381/105 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2562 แยกเป็น 
      - โครงกำรเสริมสร้ำงลักษณะนิสัยด้ำนสุขภำพ กีฬำ และนันทนำกำรโรงเรียนโสตศึกษำเทพรัตน์ 
ตั้งไว้ 5,000 บำท บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 80 ล ำดับที่ 37 
    - อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนสวนหลวง    ตั้งไว้ 74,300 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนสวนหลวง ตำมหนังสือโรงเรียนบ้ำนสวนหลวง ที ่ศธ 
04088.097/097 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2562 แยกเป็น 
     - โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง  ตั้งไว้ 41,100 บำท บรรจุใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 81 ล ำดับที่ 43 
     - โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอยโรงเรียนบ้ำนสวนหลวง  ตั้งไว้ 
25,200 บำท  บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 81 ล ำดับที่ 44 



     - โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนโรงเรียนบ้ำนสวนหลวง  ตั้งไว้  8,000 บำท  บรรจุใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
    - อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหินกอง    ตั้งไว้  52,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหินกอง ตำมหนังสือโรงเรียนบ้ำนหินกอง ที ่ศธ 
04088.095/58 ลงวันที่ 15 มีนำคม 2562 แยกเป็น 
     - โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้  ตั้งไว้ 25,000 บำท  บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
- 2565) หน้ำ 80 ล ำดับที่ 38 
     - โครงกำรค่ำยปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ รร.บ้ำนหินกอง  ตั้งไว้ 7,000 บำท  บรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 80 ล ำดับที่ 39 
     - โครงกำรกีฬำส่งเสริมสุขภำพต้ำนยำเสพติด  ตั้งไว้ 20,000 บำท  บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 80 ล ำดับที่ 40 
    - อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนห้วยแก้ว    ตั้งไว้ 73,250 บำท   
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนห้วยแก้ว ตำมหนังสือโรงเรียนบ้ำนห้วยแก้ว ที่ ศธ 
04088.098/82 ลงวันที่ 11 มีนำคม 2562 แยกเป็น 
     - โครงกำรทัศนศึกษำโรงเรียนบ้ำนห้วยแก้ว  ตั้งไว้ 38,250 บำท  บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 81 ล ำดับที่ 46 
     - โครงกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะและกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกวิธี โรงเรียนบ้ำนห้วย
แก้ว  ตั้งไว้ 20,000 บำท บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 81 ล ำดับที่ 47  
     - โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำและวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ต ำบลพงศ์ประศำสน์ 
โรงเรียนบ้ำนห้วยแก้ว  ตั้งไว้ 15,000 บำท  บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 81 ล ำดับที่ 
48 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม  5,142,960 บาท 
 งบบุคลากร    รวม     978,240 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม     978,240 บาท 
   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน     567,840 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนส ำหรับข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปีตำมต ำแหน่ง 
และอัตรำที่ ก.อบต.ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 2 อัตรำ  เป็นเงิน 567,840 บำท 
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2562 
และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน     338,400 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) โดย
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ในอัตรำเดือนละ  9,400 บำท (ตำมอัตรำที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จัดสรร) จ ำนวน 3 อัตรำ เป็นเงิน 338,400 บำท ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 
0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2562 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 
3886 ลว 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน       72,000 บำท 



    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ในอัตรำเดือนละ  2,000 บำท (ตำมอัตรำที่กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรร) จ ำนวน 3 อัตรำ เป็นเงิน 72,000 บำท ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2562 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 งบด าเนินงาน  รวม  1,908,700 บาท 
  ค่าใช้สอย   รวม    504,380 บาท 
   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
    โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      จ ำนวน      51,500 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  51,500  บำท  ประกอบด้วย 
     (1) โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตั้งไว้ 15,000 บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่น ค่ำ
พำหนะเดินทำง ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำวิทยำกร ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวเพ่ือเสริมสร้ำงพัฒนำกำรให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 77 ล ำดับที่ 20 
     (2) โครงกำรปลูกผักสวนครัวตำมเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)  ตั้งไว้ 6,000 บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกผักสวนครัวตำมเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก เช่น ค่ำปรับพ้ืนที่ ค่ำเมล็ดพันธุ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับด ำเนิน
โครงกำรดังกล่ำว เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำ 77 ล ำดับที่ 21 
     (3) โครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปลอดขยะ  ตั้งไว้  7,500  บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปลอดขยะ เช่น ค่ำปรับพ้ืนที่ ถังขยะ 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรจัดกำรขยะ บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 79 ล ำดับที่ 29 
     (4) โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ อบต.พงศ์ประศำสน์  ตั้งไว้  6,000  บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ อบต.พงศ์ประศำสน์ 
เป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว เพ่ือประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 79 ล ำดับที่ 31 
     (5) โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด อบต.พงศ์ประศำสน์ 
ตั้งไว้  6,000  บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด 
อบต.พงศ์ประศำสน์ เป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับด ำเนินโครงกำร
ดังกล่ำว เพ่ือประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในสังกัด อบต.พงศ์ประศำสน์ บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 80 ล ำดับที่ 34 



     (6) โครงกำรประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด อบต.พงศ์ประศำสน์  ตั้งไว้ 11,000 
บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด อบต.พงศ์
ประศำสน์ เป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว เพ่ือ
ประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด อบต.พงศ์ประศำสน์ บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 79 ล ำดับ
ที ่29 
    โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ   จ ำนวน      452,880 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
     (1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  ตั้งไว้  95,200  บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดตั้งเอง และที่รับกำรถ่ำยโอนจำกกรมกำรศำสนำ รูปแบบที ่1 หรือ 2 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562  ในอัตรำคนละ 1,700 บำทต่อปี  เป็นเงิน 59,500 บำท เพ่ือ
เป็นค่ำสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำ และเครื่องเล่นพัฒนำกำรเด็ก ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 และเงินปรับปรุงกรณีจ ำนวนเด็กเล็กเปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำจ ำนวน 35,700 บำท โดยให้เบิกจ่ำยตำมยอดจัดสรรจริง หรือจ ำนวนข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่
จริง บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 75 ล ำดับที่ 5 
     (2) โครงกำรอำหำรกลำงวัน  ตั้งไว้  274,400  บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่ อปท.จัดตั้งเอง และ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่ อปท.รับโอนจำกกรมกำรศำสนำรูปแบบที่ 1 หรือ 2 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562  ในอัตรำคนละ 20 บำทต่อวัน จ ำนวน 245 วัน เป็นเงิน 
171,500 บำท  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 
2562 และเงินปรับปรุงกรณีจ ำนวนเด็กเล็กเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีกำรศึกษำจ ำนวน 102,900 บำท โดยให้เบิกจ่ำย
ตำมยอดจัดสรรจริง หรือจ ำนวนข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริง บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 75 
ล ำดับที่ 4  
     (3) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กเล็ก (ศพด.)  ตั้งไว้ 
63,280 บำท 
       3.1 ค่ำหนังสือเรียน  จ ำนวน  11,200  บำท  
           เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง
เอง และท่ีรับกำรถ่ำยโอนจำกกรมกำรศำสนำ รูปแบบที่ 1 หรือ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562  ในอัตรำคนละ 200 บำทต่อปี  เป็นเงิน  7,000  บำท เพ่ือ
เป็นค่ำสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำ และเครื่องเล่นพัฒนำกำรเด็ก ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 และเงินปรับปรุงกรณีจ ำนวนเด็กเล็ก
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีกำรศึกษำจ ำนวน 4,200 บำท โดยให้เบิกจ่ำยตำมยอดจัดสรรจริง หรือจ ำนวนข้อมูล
นักเรียนที่มีอยู่จริง บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 75 ล ำดับที่ 5 
       3.2 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จ ำนวน  11,200  บำท 
           เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งเอง และท่ีรับกำรถ่ำยโอนจำกกรมกำรศำสนำ รูปแบบที่ 1 หรือ 2 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562  ในอัตรำคนละ 200 บำทต่อปี  เป็นเงิน 7,000 บำท 



เพ่ือเป็นค่ำสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำ และเครื่องเล่นพัฒนำกำรเด็ก ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที ่มท มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 และเงินปรับปรุงกรณีจ ำนวนเด็กเล็ก
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีกำรศึกษำจ ำนวน 4,200 บำท โดยให้เบิกจ่ำยตำมยอดจัดสรรจริง หรือจ ำนวนข้อมูล
นักเรียนที่มีอยู่จริง บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 75 ล ำดับที่ 5 
       3.3 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน จ ำนวน  16,800  บำท 
           เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งเอง และที่รับกำรถ่ำยโอนจำกกรมกำรศำสนำ รูปแบบที ่1 หรือ 2 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562  ในอัตรำคนละ 300 บำทต่อปี  เป็นเงิน 10,500 บำท เพ่ือ
เป็นค่ำสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำ และเครื่องเล่นพัฒนำกำรเด็ก ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 และเงินปรับปรุงกรณีจ ำนวนเด็กเล็กเปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำจ ำนวน 6,300 บำท โดยให้เบิกจ่ำยตำมยอดจัดสรรจริง หรือจ ำนวนข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่
จริง บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 75 ล ำดับที่ 5 
       3.4 ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   จ ำนวน  24,080  บำท 
           เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งเอง และที่รับกำรถ่ำยโอนจำกกรมกำรศำสนำ รูปแบบที ่1 หรือ 2 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562  ในอัตรำคนละ 430 บำทต่อปี  เป็นเงิน  15,050 บำท เพ่ือ
เป็นค่ำสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำ และเครื่องเล่นพัฒนำกำรเด็ก ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วน
ที่สุด ที่ มท มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 และเงินปรับปรุงกรณีจ ำนวน  เด็กเล็กเปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ จ ำนวน 9,030 บำท โดยให้เบิกจ่ำยตำมยอดจัดสรรจริง หรือจ ำนวนข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริง 
บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 75 ล ำดับที่ 5 
     (4) ค่ำพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูในสังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน  20,000  บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูในสังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 ใน
อัตรำคนละ 10,000 บำทต่อปี จ ำนวน 2 คน เป็นเงิน 20,000 บำท บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำ 51 ล ำดับที่ 8 
  ค่าวัสดุ     รวม  1,404,320 บาท 
   ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน  1,404,320 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ส ำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบำล และเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562) โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 260 วันต่อปี และโรงเรียนสังกัดกรมสำมัญ จ ำนวน 
280 วันต่อป ีอัตรำจัดสรรคนละ 7.37 บำทต่อวัน ตั้งไว้ในอัตรำคนละไม่เกิน 8 บำทต่อวัน เป็นเงิน 1,276,480 
บำท และเพ่ิมเติมส ำหรับปรับปรุงกรณีจ ำนวนเด็กนักเรียนเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 127,840 โดยให้
เบิกจ่ำยตำมยอดจัดสรรจริง หรือจ ำนวนข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริง ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่
มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 75 
ล ำดับที่ 1 และ 2 
 งบเงินอุดหนุน   รวม  2,256,020 บาท 
  เงินอุดหนุน   รวม  2,256,020 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 



    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน  2,256,020 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและ
ประถมศึกษำของโรงเรียนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ โดยมีนักเรียนจ ำนวน 513 คน 
(ข้อมูลปรับปรุงล่ำสุดวันที่ 10 มิถุนำยน 2562)  แยกเป็น 
      - โรงเรียนบ้ำนหินกอง   จ ำนวน 172 คน   
      - โรงเรียนบ้ำนห้วยแก้ว   จ ำนวน 130 คน  
      - โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง   จ ำนวน   89 คน   
      - โรงเรียนบ้ำนชะม่วง   จ ำนวน 122 คน 
ในอัตรำคนละ 20 บำทต่อวัน จ ำนวน 200 วัน เป็นเงิน  2,052,020 บำท และเงินปรับปรุงกรณีจ ำนวนเด็ก
นักเรียนเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีกำรศึกษำ จ ำนวน 204,000 บำท โดยให้เบิกจ่ำยตำมยอดจัดสรรจริง และ
จ ำนวนข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 
8 พฤษภำคม 2562 บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 75 ล ำดับที่ 3 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม  2,683,840 บาท 
 งบบุคลากร     รวม  2,214,840 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  2,214,840 บาท 
   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน  1,044,780 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเงิน
ปรับปรุงประจ ำปี ตำมต ำแหน่ง และอัตรำที่ ก.อบต.ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 3 
อัตรำ ดังนี้ 
    - นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นเงิน  448,980  บำท 
    - เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  เป็นเงิน  297,900  บำท 
    - เจ้ำพนักงำนสุขำภิบำล  เป็นเงิน  297,900  บำท  
   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน      42,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับเงิน
ประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน
เท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน อัตรำเดือนละ 3,500 บำท 
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน  1,015,440 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปของกอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 9 อัตรำ ดังนี้ 
    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
     - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร เป็นเงิน 151,440 บำท 
    พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
     - พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เป็นเงิน 108,000 บำท 
     - คนงำนประจ ำรถขยะ จ ำนวน 4 อัตรำ เป็นเงิน 432,000 บำท 
     - คนงำนทั่วไป  จ ำนวน 3 อัตรำ เป็นเงิน 324,000 บำท 
   เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน    112,620  บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปของ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 9 อัตรำ ดังนี้ 



    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
     - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  เป็นเงิน 16,620 บำท 
    พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
     - พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เป็นเงิน 12,000 บำท 
     - คนงำนประจ ำรถขยะ จ ำนวน 4 อัตรำ  เป็นเงิน 48,000 บำท 
     - คนงำนทั่วไป จ ำนวน 3 อัตรำ  เป็นเงิน 36,000 บำท 
 งบด าเนินงาน   รวม     454,000 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม     174,000 บาท 
   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  174,000  
บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0808.4/ว 3652 ลงวนัที่ 17 พ.ย.2533 
และเพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำป่วยกำรส ำหรับนักบริบำลท้องถิ่น จ ำนวน 2 อัตรำๆ ละ 6,000 บำท ตั้งจ่ำย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่่สุด ที มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.2562 
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยหนังสือ ข้อ (35) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่ำป่วยกำรส ำหรับนักบริบำล
ท้องถิ่น 
  ค่าใช้สอย    รวม     280,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 
    ค่ำโฆษณำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ จ ำนวน         5,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงจัดท ำวีดิโอ ค่ำโฆษณำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ งำนประกำศหรือ
ข้อบังคับต่ำงๆ ทำงสื่อสิ่งพิมพ์ และค่ำจัดท ำหนังสือสรุปผลงำน วำรสำรสิ่งพิมพ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน       65,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำจ้ำงเหมำแบกหำมสัมภำระ ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก ค่ำล้ำงอัด
รูปสี ค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก และค่ำถ่ำยเอกสำรส่วนเกินจำกกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
    ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ จ ำนวน       30,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนเพ่ือกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง 
   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
    ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร  จ ำนวน       30,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรหรืออบรมสัมมนำ ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิและระเบียบฯ ที่พึงเบิกจ่ำยได้ 
   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน     150,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะแบบครบวงจร รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส ำเนำ เครื่องปรับอำกำศ ตู้ โต๊ะ 
เปลี่ยนยำงรถยนต์ ฯลฯ 
 งบเงินอุดหนุน   รวม       15,000 บาท 
  เงินอุดหนุน   รวม       15,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน 



    เงินอุดหนุนเอกชน จ ำนวน       15,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในโครงกำรปลูกสวนป่ำและพืชสมุนไพรในพ้ืนที่สวนป่ำ
สำธำรณประโยชน์ หมู่ที ่8 บ้ำนทุ่งขี้ต่ำย ต ำบลพงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัน
เป็นกำรส่งเสริมตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
สยำมบรมรำชกุมำรี ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 
มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 88 ล ำดับที่ 14 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม  1,065,000 บาท 
 งบด าเนินงาน   รวม    960,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    รวม    885,000 บาท 
   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
    ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จ ำนวน   20,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นค่ำ
สื่อรณรงค์ ค่ำจัดซื้อวัสดุเคมี น้ ำยำเบตำไซต์ ทรำยอะเบท ค่ำน้ ำมันส ำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกำรจัดท ำกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
84 ล ำดับที่ 2 
    ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล)  จ ำนวน  250,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) เป็นค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรคัดแยกขยะ กำรจัดท ำน้ ำหมักชีวภำพและปุ๋ยหมัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
ในกำรจัดกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 57 ล ำดับที่ 10 
    ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี จ ำนวน    140,000    บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เป็นค่ำส ำรวจข้อมูลจ ำนวน
สัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์  ค่ำยำและเวชภัณฑ์ เช่น ค่ำวัคซีนพิษสุนัขบ้ำน ค่ำวัสดุทำงกำรแพทย์ ค่ำใบรับรอง
กำรฉีดวัคซีน เครื่องหมำยประจ ำตัวสัตว์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ และค่ำวัสดุอื่นๆ หรือรำยอื่นๆ ตำม
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสมที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 
0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2560  และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 
3886 ลว 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 84 ล ำดับที่ 4 
    ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดท ำพัฒนำแผนงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   จ ำนวน   5,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดท ำและพัฒนำแผนงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ในกำร
ปรับปรุงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำ 86 ล ำดับที่ 8 
    ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ครัวเรือนในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย        จ ำนวน       50,000 บำท 



     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ครัวเรือนในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ในกำรจัดกิจกรรม ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 57 ล ำดับที่ 11 
    ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ของอำสำสมัคร อสม. แกนน ำสุขภำพต ำบลพงศ์ประศำสน์   จ ำนวน   200,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และศึกษำดู
งำนนอกสถำนที่ของอำสำสมัคร อสม. แกนน ำสุขภำพต ำบลพงศ์ประศำสน์ เป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 51  ล ำดับที่ 5 
    ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ห่ำงไกลเอดส์   จ ำนวน       20,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ห่ำงไกลเอดส์ เป็นค่ำวิทยำกร อำหำร อำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในกำรจัดกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำ 86 ล ำดับที่ 6 
    ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ของผู้สูงอำยุ   จ ำนวน  
200,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรศึกษำดูงำนของผู้สูงอำยุต ำบลพงศ์
ประศำสน์ เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคและกำรโภชนำกำร เป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 87 ล ำดับที่ 2 
  ค่าวัสดุ     รวม       75,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน        30,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ตรำยำง ธงชำติ
แผงปิดประกำศ ภำพเขียน แผนที่ พระบรมฉำยำลักษณ์ เครื่องดับเพลิง ไวท์บอร์ด แผ่นป้ำยจรำจร ฯลฯ 
   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน          5,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำหรับใช้เกี่ยวกับโฆษณำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและกิจกรรม
ต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ไม้แผ่นป้ำย หรือแผงปิดประกำศ กระดำษเขียนโปสเตอร์ สี และ
พู่กัน ฯลฯ 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน        20,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก ตลับหมึก 
เมำส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
   วัสดุอื่น   จ ำนวน        20,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะและประเภทตำมระเบียบวิธีกำรงบประมำณ 
 งบลงทุน      รวม       30,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม       30,000 บาท 
   ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน        30,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติท่ีมีวงเงินเกิน
กว่ำ 5,000 บำท 
 งบเงินอุดหนุน   รวม       75,000 บาท 



  เงินอุดหนุน   รวม       75,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน 
    เงินอุดหนุนเอกชน จ ำนวน        75,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำน โดยจัดสรรเป็นค่ำ
กำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำนในพื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้ำนๆ ละ 7,500 บำท เพ่ือให้
ประชำชนและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนได้มีส่วนร่วมด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำงๆ  ตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกรำคม 2557 บรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 88 ล ำดับที่ 9 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม  4,003,480 บาท 
 งบบุคลากร     รวม  3,172,680 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  3,172,680 บาท 
   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน  1,333,860 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลของกองช่ำง พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปีตำม
ต ำแหน่ง และอัตรำที่ ก.อบต.ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 4 อัตรำ ดังนี้ 
    - นักบริหำรงำนช่ำง (ผอ.กองช่ำง)  เป็นเงิน 382,740 บำท 
    - วิศวกรโยธำ  เป็นเงิน 355,320 บำท 
    - นำยช่ำงโยธำ  เป็นเงิน 297,900 บำท 
    - เจ้ำพนักงำนกำรประปำ  เป็นเงิน 297,900 บำท 
   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน      42,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำม
กฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนเงินประจ ำต ำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำ
ต ำแหน่งที่ได้รับอยู่ ในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน  1,617,120 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปของกองช่ำง โดย
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 13 อัตรำ ดังนี้ 
    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
     - ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ  เป็นเงิน 185,520 บำท 
     - ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  เป็นเงิน 132,120 บำท 
     - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  เป็นเงิน 146,280 บำท 
     - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรประปำ  เป็นเงิน 151,200 บำท 
     - ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ  เป็นเงิน 138,000 บำท 
    พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
     - พนักงำนขับรถยนต์  เป็นเงิน 108,000 บำท 
     - คนงำนทั่วไป  จ ำนวน 7 อัตรำ เป็นเงิน 756,000 บำท 
   เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน     179,700 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปของ
กองช่ำง โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 13 อัตรำ ดังนี้ 
    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  



     - ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  เป็นเงิน 24,000 บำท 
     - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  เป็นเงิน 21,420 บำท 
     - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรประปำ  เป็นเงิน 16,860 บำท 
     - ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ  เป็นเงิน 21,420 บำท 
    พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
     - พนักงำนขับรถยนต์  เป็นเงิน 12,000 บำท  
     - คนงำนทั่วไป  จ ำนวน 7 อัตรำ เป็นเงิน 84,000 บำท 
 งบด าเนินงาน   รวม     815,000 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม       85,000 บาท 
   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ ำนวน  50,000  
บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร ให้แก่ เจ้ำหน้ำที่
ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร นำยช่ำง นำยตรวจ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำง/คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.4/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2561 
   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน        35,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ 
ก ำหนด 
  ค่าใช้สอย    รวม     275,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 
    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน        20,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำจ้ำงเหมำแบกหำมสัมภำระ 
ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก ค่ำล้ำงอัดรูปสี ค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลภำยนอก และค่ำถ่ำยเอกสำรส่วนเกินจำกกำรเช่ำ
เครื่องถ่ำยเอกสำร 
    ค่ำเช่ำบริกำรหม้อแปลงไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำบำงสะพำน  จ ำนวน  10,000  
บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบริกำรหม้อแปลงไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำบำงสะพำน 
    ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ จ ำนวน        30,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนเพ่ือกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และสัมมนำของ
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร  จ ำนวน        15,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงของกองช่ำง ตำมระเบียบฯ 
ก ำหนด 
   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน     200,000 บำท 
    - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตั้งไว้  100,000  บำท 



     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดดี เครื่องอัดส ำเนำ เครื่องปรับอำกำศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ 
    - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ตั้งไว้  100,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
  ค่าวัสดุ     รวม    455,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน      20,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ หมึก ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ 
   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน     200,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุที่ใช้ในส ำนักงำน อำคำร สถำนที่และทรัพย์สินขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เช่น หลอดไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ สวิทช์ไฟฟ้ำ โคมไฟโฟโต้อิเล็กตรอน ล ำโพง 
ไมโครโฟน ฯลฯ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน       30,000 บำท  
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ทินเนอร์ สี แปรงทำสี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง 
สังกะสี ทรำย บล็อก แผ่นเหล็ก เสำเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอม เสียม ขวำน ท่อ 
อุปกรณ์ประปำ ฯลฯ ส ำหรับใช้ในกำรซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำน สิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน       50,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่งที่ใช้กับรถยนต์ของกองช่ำง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก 
ยำงใน สำยไมล์ สัญญำณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน        5,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำหรับใช้เกี่ยวกับโฆษณำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร และ
กิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์ สีและพู่กัน ฟิล์ม ฯลฯ 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน      50,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส ำนักงำน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก เมำส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
   วัสดุอื่น   จ ำนวน    100,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพ่ือใช้ในงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำทรำยคัดและวัสดุ
อ่ืนๆ รวมถึงค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะและประเภทตำมระเบียบวิธีกำรงบประมำณ 
 งบลงทุน      รวม      15,800 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม      15,800 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
    จัดซื้อตู้บำนเลื่อน ชนิดเหล็ก จ ำนวน 1 ตู้ จ ำนวน        5,600 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้บำนเลื่อน ชนิดเหล็ก จ ำนวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 5,600 บำท เป็นเงิน 5,600 
บำท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
     - เป็นตู้บำนเลื่อน ชนิดเหล็ก แบบทึบ 
     - ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 41X120X87 นิ้ว  
รำยกำรนอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้ำ 187  ล ำดับที่ 29        
   ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 



    จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง  จ ำนวน 1 เครื่อง   จ ำนวน           9,500   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,500 บำท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
     1) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย 
     2) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ 
     3) ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี 
     4) พร้อมใบมีด 
จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2561  
บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 187 ล ำดับที่ 28 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    จัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ ำนวน  700  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ ำนวน 1 
เครื่องๆ ละ 700 บำท  เป็นเงิน 700 บำท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้  
     - สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC 7816 ได ้
     - มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 4.8 MHz  
     - สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้  
     - สำมำรถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่ำงน้อย 
จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ 
วันที่ 15 มีนำคม 2562) บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 185 ล ำดับที่ 10 
งานไฟฟ้าถนน     รวม    164,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน   รวม    164,000 บาท 
  เงินอุดหนุน   รวม    164,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
    อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบำงสะพำน  จ ำนวน    164,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบำงสะพำน ในงำนก่อสร้ำงระบบ
ไฟฟ้ำภำยใน (ภำยในบริเวณผู้ใช้ไฟ) โดยติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 22 เควี 3 เฟส ขนำด 100 เควีเอ จ ำนวน 1 
เครื่อง พร้อมค่ำรื้อถอน ค่ำธรรมเนียม รวมถึงค่ำส ำรวจ ออกแบบและประมำณกำร ตำมแบบประมำณกำรและ
รำยกำรที่เป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบำงสะพำนก ำหนด เพ่ือใช้ในกิจกำรประปำ
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์  บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 188 ล ำดับที่ 34 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม    100,000 บาท 
 งบด าเนินงาน   รวม    100,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    รวม    100,000 บาท 
   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
    ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  จ ำนวน  50,000  บำท 



     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพ่ือ
กำรให้ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำครอบครัวแก่ประชำชนในพื้นที่ กำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงสมำชิกใน
ครอบครัว กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำครอบครัว ฯลฯ เป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ เกี่ยวกับกิจกรรม ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
103 ล ำดับที่ 6 
    ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือของเครือข่ำยทำงสังคม เพ่ือกำรป้องกันคุ้มครองเด็ก
และเยำวชน      จ ำนวน      50,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือของเครือข่ำยทำงสังคม เพ่ือป้องกัน
คุ้มครองเด็กและเยำวชน ในกำรยุติควำมรุนแรงในครอบครัว เป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรม ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
88 ล ำดับที่ 13 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม    480,000 บาท 
 งบด าเนินงาน   รวม    430,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    รวม    430,000 บาท 
   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติดฯ  จ ำนวน  30,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ปฏิบัติต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 2956 ลงวันที่ 31 ต.ค.2555 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
89 ล ำดับที่ 1 
    ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ   จ ำนวน      300,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
จัดกิจกรรมปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 
มีนำคม 2561 เพ่ือร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณแห่งพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที ่5 ที่
ทรงจัดตั้งสุขำภิบำลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก รวมถึงกำรกิจกรรมอันเป็นกำรพิทักษ์รักษำไว้
ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชำชนชำวไทยทั้งชำติ ตำม
แนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 44 ล ำดับที่ 1 
    ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปฏิบัติกำรศูนย์ป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย อบต.พงศ์ประศำสน์    จ ำนวน
50,000   บำท 



     เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปฏิบัติกำรศูนย์ป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย อบต.พงศ์ประศำสน์ 
ในกำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่เกิดจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ และกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยในชุมชน บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 114 ล ำดับที่ 69 
    ส่งเสริมกำรพัฒนำเครือข่ำยสภำเด็กและเยำวชน   จ ำนวน       50,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเครือข่ำยสภำเด็กและเยำวชนของต ำบลพงศ์
ประศำสน์ เพ่ือกำรขับเคลื่อนงำนสภำเด็กและเยำวชนในพื้นที่ บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้ำ 103 ล ำดับที่ 4 
 งบเงินอุดหนุน   รวม       50,000 บาท 
  เงินอุดหนุน   รวม       50,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน 
    คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1-10 จ ำนวน       50,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในโครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนๆ ละ 5,000 บำท 
บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 45 ล ำดับที่ 13 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม    850,000 บาท 
 งบด าเนินงาน   รวม    850,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    รวม    850,000 บาท 
   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรกีฬำเพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นอ ำเภอบำงสะพำน   จ ำนวน  
350,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ ำเภอบำงสะพำน เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกำรกีฬำและกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
ตลอดจนสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้ำ 122 ล ำดับที่ 2 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบลพงศ์ประศำสน์  จ ำนวน    200,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบลพงศ์ประศำสน์ เพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมกิจกรรมกำรกีฬำให้แก่เด็กเยำวชน และประชำชนทั่วไป ให้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ บรรจุใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 122 ล ำดับที่ 1 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน    150,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กและเยำวชนในพ้ืนที่ต ำบลพงศ์
ประศำสน์และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กและ
เยำวชนในพื้นท่ี บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 78 ล ำดับที่ 5 
    โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำหมู่บ้ำนประจ ำปี จ ำนวน    150,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำหมู่บ้ำน ประจ ำปี 2563 ในกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำต้ำนยำเสพติดของเด็กและเยำวชนในชุมชน/หมู่บ้ำนของต ำบลพงศ์ประศำสน์ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนเด็กและเยำวชนให้ห่ำงไกลยำเสพติด บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 122 ล ำดับ
ที ่5 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม    245,000 บาท 
 งบด าเนินงาน   รวม    245,000 บาท 



  ค่าใช้สอย    รวม    245,000 บาท 
   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
    โครงกำรส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น   จ ำนวน   245,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
เช่น ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว เพ่ือ
ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงและรักษำศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้ำน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญำไทย
โดยถือปฏิบัติตำมนโยบำยรัฐบำลนโยบำยที่ 3 ด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 117 ล ำดับที่ 2 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม  6,956,000 บาท 
 งบลงทุน      รวม  6,956,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  6,956,000 บาท 
   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ำนนำยสมเกียรติ หมู่ที่ 9 บ้ำนต้นทองหลำง   จ ำนวน  
609,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ำนนำยสมเกียรติ  STA.0+000-STA.0 + 
242 ระยะทำง 242 เมตร กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 968  ตำรำงเมตร  (ตำม
แบบมำตรฐำนงำนทำง กรมทำงหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศำสน์ ก ำหนด) หมู่ที่ 9 บ้ำนต้นทองหลำง 
ต ำบลพงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวนเงิน   609,000  บำท  (หกแสนเก้ำพัน
บำทถ้วน) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 142 ล ำดับที่ 56 
    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนำ หมู่ที่ 1 บ้ำนฝ่ำยท่ำ จ ำนวน 1,395,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนำ พร้อมยกระดับถนน STA.0+ 
000-STA.0+360 ระยะทำง 360 เมตร กว้ำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ปำกลิ้นรำงชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 9 ท่อน 
วำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ปำกลิ้นรำงชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 9 ท่อน พ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่ำ 1,800  ตำรำงเมตร  (ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงกรมทำงหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศำสน์ 
ก ำหนด) หมู่ที ่1 บ้ำนฝ่ำยท่ำ ต ำบลพงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวนเงิน 
1,395,000  บำท  (หนึ่งล้ำนสำมแสนเก้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำ 136 ล ำดับที่ 10 
    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเขำมะค่ำ หมู่ที่ 8 บ้ำนทุ่งขี้ต่ำย   จ ำนวน   581,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเขำมะค่ำ STA.1+548-STA.1+733 
ระยะทำง 185 เมตร กว้ำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 
925 ตำรำงเมตร  (ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง กรมทำงหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศำสน์ ก ำหนด) หมู่ที่ 8 
ทุ่งข้ีต่ำย ต ำบลพงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวนเงิน   581,000  บำท  (ห้ำ
แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 141 ล ำดับที่ 50 
    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอยบ้ำนตำบูรณ์ หมู่ที่ 9 บ้ำนต้นทองหลำง  จ ำนวน  
512,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ำนตำบูรณ์ STA.0+00-STA.0+200 
ระยะทำง 200 เมตร กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล ปำกลิ้นรำงชั้น 3 ขนำด



เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 7 ท่อน พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 800  ตำรำงเมตร  (ตำมแบบ
มำตรฐำนงำนทำง กรมทำงหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศำสน์ ก ำหนด) หมู่ที ่9 บ้ำนต้นทองหลำง ต ำบล
พงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวนเงิน  512,000  บำท  (ห้ำแสนหนึ่งหมื่นสอง
พันบำทถ้วน) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 142 ล ำดับที่ 54 
    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอยบ้ำนนำงประหยัด หมู่ที่ 9 บ้ำนต้นทองหลำง   จ ำนวน
205,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอยบ้ำนนำงประหยัด STA.0+000-STA.0 
+080 ระยะทำง 80 เมตร กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร พ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่ำ 320  ตำรำงเมตร  (ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง กรมทำงหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศำสน์ 
ก ำหนด) หมู่ที ่9 บ้ำนต้นทองหลำง ต ำบลพงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน
เงิน  205,000  บำท  (สองแสนห้ำพันบำทถ้วน) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 142 
ล ำดับที่ 55 
    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยท่่งขี้ต่ำย (เชื่อมต่อหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 8 บ้ำนทุ่งขี้ต่ำย   จ ำนวน  
812,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทุ่งข้ีต่ำย (เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ) ช่วงที่ 1 STA.0 
+000-STA.0+170 ระยะทำง 170 เมตร กว้ำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร 
ช่วงที่ 2 STA.0+566-STA.0+651 ระยะทำง 85 เมตร กว้ำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำงข้ำง
ละ 0.50 เมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.ปำกลิ้นรำงชั้น 3 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60x1.00 เมตร 
จ ำนวน 9 ท่อน พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 1,275  ตำรำงเมตร  (ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง กรมทำงหลวงชนบท 
และ อบต.พงศ์ประศำสน์ ก ำหนด) หมู่ที่ 8 บ้ำนทุ่งขี้ต่ำย ต ำบลพงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวนเงิน   812,000  บำท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบำทถ้วน) ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 141 ล ำดับที่ 49 
    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบนดอน หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยแก้ว   จ ำนวน  582,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบนดอน STA.0+000-STA.0+230 
ระยะทำง 230 เมตร กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 920 
ตำรำงเมตร (ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง กรมทำงหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศำสน์ ก ำหนด) หมู่ที ่6 บ้ำน
ห้วยแก้ว ต ำบลพงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ ำนวนเงิน  582,000  บำท  (ห้ำ
แสนแปดหมื่นสองพันบำทถ้วน) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 141 ล ำดับที่ 44 
    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยอ่ำงเก็บน้ ำพุระก ำ-โรงเรียนบ้ำนชะม่วง หมู่ที่ 3 บ้ำนชะม่วง  
จ ำนวน   1,144,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยอ่ำงเก็บน้ ำพุระก ำ – โรงเรียนบ้ำนชะม่วง 
STA.1+630-STA.1+995 ระยะทำง 365 เมตร กว้ำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร 
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 1,825  ตำรำงเมตร  (ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงกรมทำงหลวงชนบท และ อบต.พงศ์
ประศำสน์ ก ำหนด) หมู่ที ่3 บ้ำนชะม่วง ต ำบลพงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ ำนวนเงิน  1,144,000  บำท  (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบำทถ้วน) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 138 ล ำดับที่ 28 
    ก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยทุ่งแห้วหมู หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยแก้ว จ ำนวน    520,000    บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยทุ่งแห้วหมู STA.0+064-STA.0+384 ระยะทำง 320 
เมตร กว้ำง 5.00 เมตร ลูกรังหนำ 0.50 เมตร หินคลุกหนำ 0.15 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 1,600  ตำรำง



เมตร  (ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง กรมทำงหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศำสน์ ก ำหนด) หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วย
แก้ว ต ำบลพงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวนเงิน   520,000  บำท  (ห้ำแสน
สองหมื่นบำทถ้วน) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 153 ล ำดับที่ 132 
    ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว ถนนสำยสระหลวง หมู่ที่ 3 บ้ำนชะ
ม่วง    จ ำนวน   258,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชนิดช่องเดียว ถนนสำยสระหลวง ขนำดช่อง
ระบำยน้ ำ 2.10 x 2.10 เมตร ยำว 6.00 เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจรำจร กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร 
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 120 ตำรำงเมตร (ตำมแบบมำตรฐำนงำนท่อลอดเหลี่ยม กรมทำงหลวงชนบท และ อบต.
พงศ์ประศำสน์ก ำหนด) หมู่ที่ 3 บ้ำนชะม่วง ต ำบลพงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ ำนวนเงิน  258,000  บำท  (สองแสนห้ำหมื่นแปดพันบำทถ้วน) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำ 110  ล ำดับที่ 38 
    ติดตั้งถังเหล็กทรงแชมเปญ 10 ลูกบำศก์เมตร สูง 12 เมตร หมู่ที่ 10 บ้ำนทุ่งนุ่น    จ ำนวน   
264,000   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งถังเหล็กทรงแชมเปญ 10 ลูกบำศก์เมตร สูง 12 เมตร หมู่ที่ 10 บ้ำนทุ่งนุ่น 
ต ำบลพงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวนเงิน  264,000  บำท  (สองแสนหก
หมื่นสี่พันบำทถ้วน) บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 134 ล ำดับที่ 73 
    ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทำงสำยวังหิน-โรงเรียนโสตฯ หมู่ที่ 9 บ้ำนต้นทองหลำง จ ำนวน 74,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมไหล่ทำงถนนสำยวังหิน-โรงเรียนโสตฯ กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 32 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 128  ตำรำงเมตร  (ตำมแบบ อบต.พงศ์ประศำสน์ ก ำหนด) หมู่ที ่9 บ้ำน
ต้นทองหลำง ต ำบลพงศ์ประศำสน์ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวนเงิน  74,000  บำท (เจ็ด
หมื่นสี่พันบำทถ้วน) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 145 ล ำดับที่ 72 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง       รวม 16,905,739 บาท 
 งบกลาง      รวม 16,905,739 บาท 
  งบกลาง     รวม 16,905,739 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน      288,447 บำท 
    เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม ในอัตรำร้อยละห้ำของค่ำจ้ำง พร้อมกับหักค่ำจ้ำง
ของพนักงำนจ้ำง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตรำเดียวกันด้วย รวมทั้งกำรส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณี
ลูกจ้ำงประสบอันตรำย เจ็บป่วย หรือสูญหำย และสมทบเพ่ิมเติมจำกเงินที่ได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2561 หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลว 22 ม.ค.2557 หนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลว 10 ก.ค. 2557 หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2561 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ  จ ำนวน  1,555,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ ในกิจกำรประปำท้องถิ่นของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ บรรจุในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 132 ล ำดับที่ 63 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 10,387,200 บำท 



    เพ่ือรองรับกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และได้ขึ้นทะเบียนของรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
พฤษภำคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 100 ล ำดับที่ 2 
   เบี้ยยังชีพคนพิกำร จ ำนวน  2,400,000 บำท 
    เพ่ือรองรับส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ (เงิน
อุดหนุนส ำหรับสนับสนุนสงเครำะห์เบี้ยควำมพิกำร) ให้แก่คนพิกำรที่มีสิทธิตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดที่ได้แสดง
ควำมจ ำนงโดยกำรขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
100 ล ำดับที่ 2 
   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน    138,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำหรับกำรสนับสนุนสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว และมีควำมเป็นอยู่ยำกจน หรือถูกทอดทิ้งขำดผู้อุปกำระดูแล ไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บำทต่อเดือน ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 
เดือน รวมจ ำนวน 25 รำย ดังนี้  
    - ผู้ป่วยรำยเก่ำ จ ำนวน 20 รำย 
    - ผู้ป่วยรำยใหม่ จ ำนวน 5 รำย 
ตำมแนวทำงหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 
และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ100 ล ำดับที่ 2 
   ส ำรองจ่ำย จ ำนวน  1,500,000 บำท 
    เพ่ือจ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน หรือไม่สำมำรถเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประเภท
ใด ประเภทหนึ่ง และท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ และส ำหรับช่วยเหลือประชำชนผู้ได้รับควำมเดือดร้อน 
ผู้ประสบภัยธรรมชำติ เช่น วำตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ทันต่อ
เหตุกำรณ์ หรือเพ่ือป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชน หรือกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำย หรือ
กรณีท่ีมีหนังสือสั่งกำรให้เบิกจ่ำยจำกเงินประเภทนี้ 
   รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร จ ำนวน       20,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจรโดยพิจำรณำจ่ำยจำกเงินค่ำปรับตำมกฎหมำยจรำจร
ทำงบก 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน       20,000 บำท 



     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 ซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2561 ที่ก ำหนดให้รำชกำรส่วนกลำง รำชกำร
ส่วนภูมิภำค และรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที่มีพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไปที่มีหน้ำที่หน้ำที่ส่ง
เงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม ประกอบกับกำรสมทบเงินเข้ำกองทุนเงินทดแทนตำมพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว เป็นกำรจ่ำยเงินสมทบล่วงหน้ำก่อนถึงวันสิ้นปีงบประมำณ 
    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ จ ำนวน      250,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2557 บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 86 ล ำดับที่ 7  
    เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)  จ ำนวน   347,092   บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพ่ือช่วยเหลือแก่
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เงินช่วยพิเศษ บ ำเหน็จตกทอด โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 
0808.2/ว 2025 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2549 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.5/ว 45 ลงวันที่ 24 
ส.ค.2552 หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวนัที่ 12 ก.ค.2560 
และหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 ก.ค.
2560 โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของรำยได้ ไม่รวมรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู ้
เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน 
     1)  งบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2563                56,780,000    บำท 
       งบประมำณเฉพำะกำรประปำ พ.ศ.2563         2,384,000      บำท       
     2) หัก   เงินอุดหนุน  22,900,000      บำท 
         เงินช่วยเหลือกิจกำรประปำ   1,555,000  บำท 
       คงเหลือ เงินรำยได้   34,709,200  บำท 
          ร้อยละ 1                    347,092     บาท 
  
  
  
 
 



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,555,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 20,000

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 138,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 288,447

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,387,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

347,092

สํารองจ่าย 1,500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,617,120 1,015,440 771,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,555,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 20,000

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 138,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 288,447

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,387,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

347,092

สํารองจ่าย 1,500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,800,000 1,800,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,687,920 5,091,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 54,000 54,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 179,700 112,620 129,420

เงินเดือนพนักงาน 1,333,860 1,044,780 1,168,320

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 174,000 20,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าโฆษณาเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000 65,000 20,000

ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

ค่าเช่าบริการหม้อ
แปลงไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาบางสะพาน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
ค่าซักฟอก ค่าระวางรถ
บรรทุก ค่าเบี้ยประกัน

ค่าติดตั้งและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 238,140 659,880

เงินเดือนพนักงาน 4,627,800 8,174,760

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000 90,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

260,000 504,000

ค่าเช่าบ้าน 30,000 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 70,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าโฆษณาเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 50,000 55,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 70,000 175,000

ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 52,000 52,000

ค่าเช่าบริการหม้อ
แปลงไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาบางสะพาน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

20,000 20,000

ค่าซักฟอก ค่าระวางรถ
บรรทุก ค่าเบี้ยประกัน 10,000 10,000

ค่าติดตั้งและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร

20,000 20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 30,000 30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน
ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

30,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร (รี
ไซเคิล)

250,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

140,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
กีฬาเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
อําเภอบางสะพาน

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์

30,000 30,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 200,000 290,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 35,000 35,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 350,000 350,000

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล 5,000 5,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร (รี
ไซเคิล)

250,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

140,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
กีฬาเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
อําเภอบางสะพาน

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาตําบลพงศ์
ประศาสน์

200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดฯ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

15,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการรับ
วารสาร สิ่งพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการวาง
และปรับปรุงผังเมือง
และชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาตําบลพงศ์
ประศาสน์

200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง 500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดฯ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

200,000 215,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,000,000 1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ
วารสาร สิ่งพิมพ์ 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการวาง
และปรับปรุงผังเมือง
และชุมชน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS)

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนกิจกรรมศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําพัฒนาแผนงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปฏิบัติการศูนย์ป้องกัน
บรรเทาสาธาณภัย อบ
ต.พงศ์ประศาสน์

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ครัว
เรือนในการรักษาสิ่ง
แวดล้อมและการ
จัดการขยะมูลฝอย

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาเครือข่ายสร้าง
เสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค และศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ของ
อาสาสมัคร อสม. แกน
นําสุขภาพตําบลพงศ์
ประศาสน์

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่ห่าง
ไกลเอดส์

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน (ศพค.)

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของผู้สูงอายุ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนกิจกรรมศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําพัฒนาแผนงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปฏิบัติการศูนย์ป้องกัน
บรรเทาสาธาณภัย อบ
ต.พงศ์ประศาสน์

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ครัว
เรือนในการรักษาสิ่ง
แวดล้อมและการ
จัดการขยะมูลฝอย

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาเครือข่ายสร้าง
เสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค และศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ของ
อาสาสมัคร อสม. แกน
นําสุขภาพตําบลพงศ์
ประศาสน์

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่ห่าง
ไกลเอดส์

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน (ศพค.)

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของผู้สูงอายุ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างความร่วม
มือของเครือข่ายทาง
สังคม เพื่อการป้องกัน
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา
โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาหมู่บ้านประจํา
ปี

150,000

โครงการส่งเสริม 
ประเพณี ศิลป
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

245,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

51,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

452,880

ส่งเสริมการพัฒนา
เครือข่ายสภาเด็กและ
เยาวชน

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 150,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,404,320

วัสดุก่อสร้าง 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างความร่วม
มือของเครือข่ายทาง
สังคม เพื่อการป้องกัน
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาหมู่บ้านประจํา
ปี

150,000

โครงการส่งเสริม 
ประเพณี ศิลป
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

245,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

51,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

452,880

ส่งเสริมการพัฒนา
เครือข่ายสภาเด็กและ
เยาวชน

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 430,000 800,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 280,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000 350,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 25,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,404,320

วัสดุก่อสร้าง 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000 30,000

วัสดุอื่น 100,000 20,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ชุดรับแขก
ชนิดไม้พร้อมเบาะ
นวม  จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 13,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
23,000 บาท

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
32,400 บาท
จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู จํานวน 
2 เครื่่อง

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศชนิดแขวน 
ขนาด 13,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
23,000 บาท

23,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 230,000

วัสดุอื่น 20,000 145,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 50,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 250,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ชุดรับแขก
ชนิดไม้พร้อมเบาะ
นวม  จํานวน 1 ชุด

12,000 12,000

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 13,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
23,000 บาท

23,000 23,000

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
32,400 บาท

32,400 32,400

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู จํานวน 
2 เครื่่อง

110,800 110,800

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศชนิดแขวน 
ขนาด 13,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
23,000 บาท

23,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้บานเลื่อน ชนิด
เหล็ก จํานวน 1 ตู้ 5,600

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 
5,500 บาท

5,500

จัดซื้อโต๊ะครูพร้อม
เก้าอี้ จํานวน 1 ชุดๆ 
ละ 5,000 บาท (ศพด
.บ้านหินกอง)

5,000

จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน
พร้อมกระจกและเก้าอี้ 
จํานวน 1 ชุดๆ ละ 
8,000 บาท

8,000

จัดซื้อโต๊ะอนุบาล 
(แบบนั่งพื้น) จํานวน 
4 ตัวๆ ละ 500 บาท 
(ศพด.บ้านหินกอง)

2,000

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม ขนาด 
24 นิ้ว  จํานวน 2 ตัวๆ 
ละ 3,000 บาท

จัดซื้อโพรเดี่ยมชนิด
แตนขาเดี่ยว  จํานวน 
1 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท  เป็นเงิน 
34,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้บานเลื่อน ชนิด
เหล็ก จํานวน 1 ตู้ 5,600

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 
5,500 บาท

5,500

จัดซื้อโต๊ะครูพร้อม
เก้าอี้ จํานวน 1 ชุดๆ 
ละ 5,000 บาท (ศพด
.บ้านหินกอง)

5,000

จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน
พร้อมกระจกและเก้าอี้ 
จํานวน 1 ชุดๆ ละ 
8,000 บาท

8,000

จัดซื้อโต๊ะอนุบาล 
(แบบนั่งพื้น) จํานวน 
4 ตัวๆ ละ 500 บาท 
(ศพด.บ้านหินกอง)

2,000

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม ขนาด 
24 นิ้ว  จํานวน 2 ตัวๆ 
ละ 3,000 บาท

6,000 6,000

จัดซื้อโพรเดี่ยมชนิด
แตนขาเดี่ยว  จํานวน 
1 ชุด

11,500 11,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

17,000 17,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท  เป็นเงิน 
34,000 บาท

34,000 34,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่องๆ ละ 17,000 
บาท

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
สี (เลเซอร์/LED สี) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
10,000 บาท

10,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน 1 
เครื่อง

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
2,500 บาท

5,000

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)

700

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) จํานวน 3 
เครื่องๆ ละ 700 บาท 
เป็นเงิน 2,100 บาท

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 
700 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง  จํานวน 1 
เครื่อง

9,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่องๆ ละ 17,000 
บาท

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
สี (เลเซอร์/LED สี) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
10,000 บาท

10,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน 1 
เครื่อง

4,300 4,300

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
2,500 บาท

5,000

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)

700

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) จํานวน 3 
เครื่องๆ ละ 700 บาท 
เป็นเงิน 2,100 บาท

2,100 2,100

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 
700 บาท

2,100 2,100

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง  จํานวน 1 
เครื่อง

9,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชั้นควํ่าถาด
อะลูมิเนียม จํานวน 2 
ชุดๆ ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
(สําหรับ ศพด.พงศ์
ประศาสน์และ ศพด
.บ้านหินกอง)

2,400

จัดซื้อโต๊ะขาวเตรียม
อาหาร จํานวน 2 ตัวๆ 
ละ 2,000 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
(สําหรับ ศพด.บ้านหิน
กองและ ศพด.พงศ์
ประศาสน์)

4,000

ติดตั้งผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์ห้องประชุม
สภาฯ  จํานวน 1 ชุด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000 50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับ
เบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
จํานวน 1 คัน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นายสมเกียรติ หมู่ที่ 9 
บ้านต้นทองหลาง

609,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยร่วมใจ
พัฒนา หมู่ที่ 1 บ้าน
ฝ่ายท่า

1,398,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขา
มะค่า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งขี้
ต่าย

587,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชั้นควํ่าถาด
อะลูมิเนียม จํานวน 2 
ชุดๆ ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
(สําหรับ ศพด.พงศ์
ประศาสน์และ ศพด
.บ้านหินกอง)

2,400

จัดซื้อโต๊ะขาวเตรียม
อาหาร จํานวน 2 ตัวๆ 
ละ 2,000 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
(สําหรับ ศพด.บ้านหิน
กองและ ศพด.พงศ์
ประศาสน์)

4,000

ติดตั้งผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์ห้องประชุม
สภาฯ  จํานวน 1 ชุด

13,800 13,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000 110,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับ
เบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
จํานวน 1 คัน

868,000 868,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นายสมเกียรติ หมู่ที่ 9 
บ้านต้นทองหลาง

609,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยร่วมใจ
พัฒนา หมู่ที่ 1 บ้าน
ฝ่ายท่า

1,398,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขา
มะค่า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งขี้
ต่าย

587,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562  10:24:47 หน้า : 20/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอย
บ้านตาบูรณ์ หมู่ที่ 9 
บ้านต้นทองหลาง

507,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอย
บ้านนางประหยัด หมู่ที่ 
9 บ้านต้นทองหลาง

205,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายท่◌ุงขี้
ต่าย (เชื่อมต่อหมู่ที่ 7) 
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งขี้ต่าย

812,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบนดอน 
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว

582,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอ่างเก็บ
นํ้าพุระกํา-โรงเรียน
บ้านชะม่วง หมู่ที่ 3 
บ้านชะม่วง

1,140,000

ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ทุ่งแห้วหมู หมู่ที่ 6 
บ้านห้วยแก้ว

520,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชนิดช่องเดียว ถนน
สายสระหลวง หมู่ที่ 3 
บ้านชะม่วง

258,000

ติดตั้งถังเหล็กทรง
แชมเปญ 10 ลูกบาศก์
เมตร สูง 12 เมตร หมู่
ที่ 10 บ้านทุ่งนุ่น

264,000

ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่
ทางสายวัง
หิน-โรงเรียนโสตฯ หมู่
ที่ 9 บ้านต้นทองหลาง

74,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างอ่างล้างหน้า 
ศพด.พงศ์ประศาสน์ 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอย
บ้านตาบูรณ์ หมู่ที่ 9 
บ้านต้นทองหลาง

507,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอย
บ้านนางประหยัด หมู่ที่ 
9 บ้านต้นทองหลาง

205,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายท่◌ุงขี้
ต่าย (เชื่อมต่อหมู่ที่ 7) 
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งขี้ต่าย

812,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบนดอน 
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว

582,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอ่างเก็บ
นํ้าพุระกํา-โรงเรียน
บ้านชะม่วง หมู่ที่ 3 
บ้านชะม่วง

1,140,000

ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ทุ่งแห้วหมู หมู่ที่ 6 
บ้านห้วยแก้ว

520,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชนิดช่องเดียว ถนน
สายสระหลวง หมู่ที่ 3 
บ้านชะม่วง

258,000

ติดตั้งถังเหล็กทรง
แชมเปญ 10 ลูกบาศก์
เมตร สูง 12 เมตร หมู่
ที่ 10 บ้านทุ่งนุ่น

264,000

ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่
ทางสายวัง
หิน-โรงเรียนโสตฯ หมู่
ที่ 9 บ้านต้นทองหลาง

74,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างอ่างล้างหน้า 
ศพด.พงศ์ประศาสน์ 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จัดทําสนามเด็กเล่น
พร้อมจัดหาเครื่องเล่น 
ศพด.บ้านหินกอง

200,000

ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า
และหลังคา ศพด.บ้าน
หินกอง

20,000

ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า
และหลังคา ศพด.พงศ์
ประศาสน์

20,000

ปรับปรุงภายในสํานัก
งาน (ห้องกิจการ
สภาฯ)

250,000

อาคารต่าง ๆ

ต่อเติมอาคารและ
หลังคา ศพด.บ้านหิน
กอง

250,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) ระดับอําเภอ

เงินอุดหนุนเอกชน 90,000

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-10 50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,500,970

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบาง
สะพาน

164,000

รวม 16,905,739 6,956,000 1,095,000 580,000 4,167,480 3,748,840 7,552,710 180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จัดทําสนามเด็กเล่น
พร้อมจัดหาเครื่องเล่น 
ศพด.บ้านหินกอง

200,000

ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า
และหลังคา ศพด.บ้าน
หินกอง

20,000

ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า
และหลังคา ศพด.พงศ์
ประศาสน์

20,000

ปรับปรุงภายในสํานัก
งาน (ห้องกิจการ
สภาฯ)

250,000

อาคารต่าง ๆ

ต่อเติมอาคารและ
หลังคา ศพด.บ้านหิน
กอง

250,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) ระดับอําเภอ

35,000 35,000

เงินอุดหนุนเอกชน 90,000

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-10 50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,500,970

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบาง
สะพาน

164,000

รวม 15,458,580 56,644,349

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562  10:24:47 หน้า : 24/24



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาผิวดินอ่างเก็บน ้าเขามะค่า 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ 

อ ำเภอ บำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
         

ประมาณการรายรับทั งสิ น 727,200 บาท แยกเป็น   
 รายได้   เป็นเงิน  727,200  บาท 
 ค่ำจ ำหน่ำยน  ำจำกมำตรวัดน  ำ จ ำนวน 270,000 บำท
  รำยได้ประเภทนี ได้จำกค่ำใช้น  ำประปำ โดยค ำนวณจำกมำตรวัดน  ำในอัตรำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ก ำหนดไว้ กำรประมำณกำรอำศัยข้อมูลกำรจ ำหน่ำยจำกมำตรวัดน  ำจริงในปีที่ผ่ำนมำ  
 เงินที่งบประมำณทั่วไปช่วยเหลืองบประมำณเฉพำะกำร จ ำนวน 445,000 บำท
  รำยได้นี ประเภทนี ได้จำกกำรอุดหนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลืองบประมำณ
รำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ ในกิจกำรประปำท้องถิ่น ระบบประปำผิวดินอ่ำงเก็บน  ำเขำมะค่ำ  
 ดอกเบี ยเงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 1,200 บำท
  รำยได้ประเภทนี ได้จำกดอกเบี ยเงินฝำกธนำคำร โดยค ำนวณจำกยอดเงินฝำกของปีที่ผ่ำนมำ  
 ผลประโยชน์อื่น รวม 11,000 บำท
 ค่ำธรรมเนียม จ ำนวน 10,000 บำท
  รำยได้ประเภทนี ได้จำกกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ จำกผู้ขออนุญำตใช้น  ำประปำในอัตรำที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำหนดไว้ กำรประมำณกำรตั งไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีที่ผ่ำนมำ  
 ค่ำปรับ จ ำนวน 1,000 บำท
  รำยได้ประเภทนี ได้จำกค่ำปรับอื่น ซ่ึงตั งรบัเปน็ค่ำปรับในกรณีผูใ้ชน้  ำประปำกระท ำผดิระเบียบของกำร
ประปำ ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ    
  
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาผิวดินอ่างเก็บน ้าเขามะค่า 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ 

อ ำเภอ บำงสะพำน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   
ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิ น  717,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

งบด้าเนินงาน   เป็นเงิน  625,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของกำรประปำ บรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 132 ล ำดับที่ 63    
 ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท 
  วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ กระดำษต่อเนื่อง บิล แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ 
ตรำยำง ฯลฯ ส ำหรับใช้ในงำนกิจกำรประปำ    
  วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 100,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ท่อน้ ำ อุปกรณ์ประปำ จอบ เลื่อย คีม ตะปู ค้อน ชะแลง 
เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ฯลฯ ส ำหรับใช้ในกำรปรับปรุงซ่อมแซม และรองรับกำรขอใช้น้ ำประปำรำย
ใหม่    
  วัสดุอื่น จ ำนวน 300,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสำรส้ม คลอรีน ค่ำมิเตอร์น้ ำ มิเตอร์ไฟฟ้ำ ส ำหรับผู้ขอใช้น้ ำรำยใหม่ และเปลี่ยนผู้ขอ
ใช้น้ ำรำยเดิมที่ช ำรุด    
 ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 
  ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 200,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของระบบประปำท้องถิ่น กำรประปำผิวดินอ่ำงเก็บน้ ำเขำมะค่ำ  
  
งบลงทุน  เป็นเงิน 92,500 บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 92,500 บาท 
  ครุภัณฑ์อ่ืน จ ำนวน 92,500 บำท 



   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกิจกำรประปำผิวดินอ่ำงเก็บน้ ำเขำมะค่ำ  ตั้งไว้ 92,500 
บำท   แยกเป็น 
   1)  ประตูน้ ำบนดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว   
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อประตูน้ ำบนดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 2 นิ้ว เพ่ือเป็นวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ 
ก ำหนดทิศทำงกำรไหลของน้ ำ จ ำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,400 บำท  เป็นเงิน 22,000 บำท  รำยกำรนอกบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 187 ล ำดับที่ 
30  
   2)  ประตูน้ ำบนดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 3 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว   
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อประตูน้ ำบนดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 3 นิ้ว เพ่ือเป็นวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ 
ก ำหนดทิศทำงกำรไหลของน้ ำ จ ำนวน 5 ตัวๆ ละ 5,000 บำท  เป็นเงิน 25,000 บำท  รำยกำรนอกบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 187 ล ำดับ
ที ่31 
   3)  ประตูน้ ำใต้ดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว   
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อประตูน้ ำใต้ดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 2 นิ้ว เพ่ือเป็นวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ 
ก ำหนดทิศทำงกำรไหลของน้ ำ จ ำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,300 บำท  เป็นเงิน 21,500 บำท  รำยกำรนอกบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 188 ล ำดับ
ที ่32 
   4)  ประตูน้ ำใต้ดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 3 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว   
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อประตูน้ ำใต้ดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 3 นิ้ว เพ่ือเป็นวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ 
ก ำหนดทิศทำงกำรไหลของน้ ำ จ ำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,800 บำท  เป็นเงิน 24,000 บำท  รำยกำรนอกบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 188 ล ำดับ
ที ่33    
 



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาผิวดินอ่างเก็บน ้าไทรหงษ์ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ 

อ ำเภอ บำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    
ประมาณการรายรับทั งสิ น 733,500 บาท แยกเป็น   
 รายได้   เป็นเงิน  733,500  บาท  
  ค่ำจ ำหน่ำยน  ำจำกมำตรวัดน  ำ  จ ำนวน 270,000 บำท 
   รำยได้ประเภทนี ได้จำกค่ำใช้น  ำประปำ โดยค ำนวณจำกมำตรวัดน  ำในอัตรำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ก ำหนดไว้ กำรประมำณกำรอำศัยข้อมูลกำรจ ำหน่ำยจำกมำตรวัดน  ำจริงในปีที่ผ่ำนมำ  
  เงินที่งบประมำณทั่วไปช่วยเหลืองบประมำณเฉพำะกำร  จ ำนวน  450,000  บำท 
   รำยได้นี ประเภทนี ได้จำกกำรอุดหนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือ
งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ ในกิจกำรประปำท้องถิ่น ระบบประปำผิวดินอ่ำงเก็บน  ำไทรหงส์ 
  ดอกเบี ยเงินฝำกธนำคำร  จ ำนวน  2,500  บำท  
   รำยได้ประเภทนี ได้จำกดอกเบี ยเงินฝำกธนำคำร โดยค ำนวณจำกยอดเงินฝำกของปีที่ผ่ำนมำ  
  ผลประโยชน์อื่น  รวม  11,000  บำท  
  ค่ำธรรมเนียม จ ำนวน 10,000 บำท 
   รำยได้ประเภทนี ได้จำกกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ จำกผู้ขออนุญำตใช้น  ำประปำในอัตรำที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำหนดไว้ กำรประมำณกำรตั งไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีที่ผ่ำนมำ  
  ค่ำปรับ จ ำนวน 1,000 บำท 
   รำยได้ประเภทนี ได้จำกค่ำปรับอื่น ซ่ึงตั งรบัเปน็ค่ำปรับในกรณีผูใ้ชน้  ำประปำกระท ำผดิระเบียบของกำร
ประปำ ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ     
              
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาผิวดินอ่างเก็บน ้าไทรหงษ์ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ 

อ ำเภอ บำงสะพำน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     

ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิ น  717,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
งบด้าเนินงาน   เป็นเงิน  625,000  บาท 
 ค่าใช้สอย  รวม 20,000 บาท 
  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของกำรประปำ บรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 132 ล ำดับที่ 63    
 ค่าวัสดุ  รวม 405,000 บาท 
  วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ กระดำษต่อเนื่อง บิล แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ตรำ
ยำง ฯลฯ ส ำหรับใช้ในงำนกิจกำรประปำ    
  วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 100,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ท่อน้ ำ อุปกรณ์ประปำ จอบ เลื่อย คีม ตะปู ค้อน ชะแลง 
เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ฯลฯ ส ำหรับใช้ในกำรปรับปรุงซ่อมแซม และรองรับกำรขอใช้น้ ำประปำรำย
ใหม่    
  วัสดุอื่น จ ำนวน 300,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสำรส้ม คลอรีน ค่ำมิเตอร์น้ ำ มิเตอร์ไฟฟ้ำ ส ำหรับผู้ขอใช้น้ ำรำยใหม่ และเปลี่ยนผู้ขอใช้
น้ ำรำยเดิมที่ช ำรุด    
 ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 
  ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 200,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของระบบประปำท้องถิ่น กำรประปำผิวดินอ่ำงเก็บน้ ำไทรหงษ์    
งบลงทุน    เป็นเงิน  92,500  บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 92,500 บาท 
  ครุภัณฑ์อ่ืน จ ำนวน 92,500 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกิจกำรประปำผิวดินอ่ำงเก็บน้ ำไทรหงษ์  ตั้งไว้ 92,500 
บำท แยกเป็น 
    1)  ประตูน้ ำบนดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว  



     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อประตูน้ ำบนดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 2 นิ้ว เพ่ือเป็นวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ 
ก ำหนดทิศทำงกำรไหลของน้ ำ จ ำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,400 บำท  เป็นเงิน 22,000 บำท  รำยกำรนอกบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 187 ล ำดับที่ 30 
    2) ประตูน้ ำบนดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 3 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อประตูน้ ำบนดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 3 นิ้ว เพ่ือเป็นวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ 
ก ำหนดทิศทำงกำรไหลของน้ ำ จ ำนวน 5 ตัวๆ ละ 5,000 บำท  เป็นเงิน 25,000 บำท  รำยกำรนอกบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 187 ล ำดับที่ 31 
    3)  ประตูน้ ำใต้ดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว   
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อประตูน้ ำใต้ดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 2 นิ้ว เพ่ือเป็นวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ 
ก ำหนดทิศทำงกำรไหลของน้ ำ จ ำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,300 บำท  เป็นเงิน 21,500 บำท  รำยกำรนอกบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 188 ล ำดับที่ 32 
    4)  ประตูน้ ำใต้ดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 3 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อประตูน้ ำใต้ดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 3 นิ้ว เพ่ือเป็นวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ 
ก ำหนดทิศทำงกำรไหลของน้ ำ จ ำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,800 บำท  เป็นเงิน 24,000 บำท  รำยกำรนอกบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 188 ล ำดับ
ที ่33    
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาผิวดินอ่างเก็บน ้าพุระก้า 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ 

อ ำเภอ บำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    
ประมาณการรายรับทั งสิ น 923,500 บาท แยกเป็น   
รายได้     เป็นเงิน  923,500  บาท 
 ค่ำจ ำหน่ำยน  ำจำกมำตรวัดน  ำ จ ำนวน 250,000 บำท
  รำยได้ประเภทนี ได้จำกค่ำใช้น  ำประปำ โดยค ำนวณจำกมำตรวัดน  ำในอัตรำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ก ำหนดไว้ กำรประมำณกำรอำศัยข้อมูลกำรจ ำหน่ำยจำกมำตรวัดน  ำจริงในปีที่ผ่ำนมำ  
 เงินที่งบประมำณทั่วไปช่วยเหลืองบประมำณเฉพำะกำร จ ำนวน 660,000 บำท
  รำยได้นี ประเภทนี ได้จำกกำรอุดหนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลืองบประมำณ
รำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ ในกิจกำรประปำท้องถิ่น ระบบประปำผิวดินอ่ำงเก็บน  ำพุระก ำ 
 ดอกเบี ยเงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 2,500 บำท
  รำยได้ประเภทนี ได้จำกดอกเบี ยเงินฝำกธนำคำร โดยค ำนวณจำกยอดเงินฝำกของปีที่ผ่ำนมำ 
 ผลประโยชน์อื่น รวม 11,000 บำท
 ค่ำธรรมเนียม จ ำนวน 10,000 บำท
  รำยได้ประเภทนี ได้จำกกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ จำกผู้ขออนุญำตใช้น  ำประปำในอัตรำที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำหนดไว้ กำรประมำณกำรตั งไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีที่ผ่ำนมำ  
 ค่ำปรับ  จ ำนวน 1,000 บำท
  รำยได้ประเภทนี ได้จำกค่ำปรับอื่น ซ่ึงตั งรบัเปน็ค่ำปรับในกรณีผูใ้ชน้  ำประปำกระท ำผดิระเบียบของกำร
ประปำ ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   
   
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาผิวดินอ่างเก็บน ้าพุระก้า 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพงศ์ประศำสน์ 

อ ำเภอ บำงสะพำน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     
ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิ น  897,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
งบด้าเนินงาน    เป็นเงิน  805,000  บาท 
 ค่าใช้สอย   รวม 20,000 บาท 
  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของกำรประปำ บรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 132 ล ำดับที่ 63    
 ค่าวัสดุ   รวม 405,000 บาท 
  วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ กระดำษต่อเนื่อง บิล แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ตรำ
ยำง ฯลฯ ส ำหรับใช้ในงำนกิจกำรประปำ    
  วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 100,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ท่อน้ ำ อุปกรณ์ประปำ จอบ เลื่อย คีม ตะปู ค้อน ชะแลง 
เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ฯลฯ ส ำหรับใช้ในกำรปรับปรุงซ่อมแซม และรองรับกำรขอใช้น้ ำประปำรำย
ใหม่    
  วัสดุอื่น  จ ำนวน 300,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสำรส้ม คลอรีน ค่ำมิเตอร์น้ ำ มิเตอร์ไฟฟ้ำ ส ำหรับผู้ขอใช้น้ ำรำยใหม่ และเปลี่ยนผู้ขอใช้
น้ ำรำยเดิมที่ช ำรุด    
 ค่าสาธารณูปโภค รวม 380,000 บาท 
  ค่ำไฟฟ้ำ  จ ำนวน 380,000 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของระบบประปำท้องถิ่น กำรประปำผิวดินอ่ำงเก็บน้ ำพุระก ำ  

งบลงทุน  เป็นเงิน 92,500 บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์  รวม 92,500 บาท 
  ครุภัณฑ์อ่ืน จ ำนวน 92,500 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกิจกำรประปำผิวดินอ่ำงเก็บน้ ำพุระก ำ  ตั้งไว้ 92,500 บำท 
แยกเป็น 
   1)  ประตูน้ ำบนดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว   



    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อประตูน้ ำบนดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 2 นิ้ว เพ่ือเป็นวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ ก ำหนด
ทิศทำงกำรไหลของน้ ำ จ ำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,400 บำท  เป็นเงิน 22,000 บำท  รำยกำรนอกบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 187 ล ำดับที่ 30 
   2)  ประตูน้ ำบนดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 3 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อประตูน้ ำบนดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 3 นิ้ว เพ่ือเป็นวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ ก ำหนด
ทิศทำงกำรไหลของน้ ำ จ ำนวน 5 ตัวๆ ละ 5,000 บำท  เป็นเงิน 25,000 บำท  รำยกำรนอกบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 187 ล ำดับที่ 31 
   3)  ประตูน้ ำใต้ดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว   
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อประตูน้ ำใต้ดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 2 นิ้ว เพ่ือเป็นวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ ก ำหนด
ทิศทำงกำรไหลของน้ ำ จ ำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,300 บำท  เป็นเงิน 21,500 บำท  รำยกำรนอกบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 188 ล ำดับที่ 32 
   4)  ประตูน้ ำใต้ดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 3 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อประตูน้ ำใต้ดิน แบบเหล็กหล่อ ขนำด 3 นิ้ว เพ่ือเป็นวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ ก ำหนด
ทิศทำงกำรไหลของน้ ำ จ ำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,800 บำท  เป็นเงิน 24,000 บำท  รำยกำรนอกบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 188 ล ำดับที่ 33 
   
 



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์อีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์จึงขอชีแจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 94,544,380.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 38,933,134.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 32,980,071.28 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 275,700.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 1,239,271.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 48,332,905.92 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 788,737.33 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 96,718.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 661,918.27 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,500.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,025,722.92 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,749,309.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 30,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 29,383,896.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 12,901,893.60 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,684,776.48 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,565,616.44 บาท

งบลงทุน จํานวน 115,900.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,115,710.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 30,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 118,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการประปา   กิจการการประปาผิวดินอ่างเก็บนําเขามะค่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง จํานวน 683,033.04 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 551,510.43 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 0.00 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการการประปาผิวดินอ่างเก็บนําไทรหงษ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง จํานวน 693,190.12 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 566,504.66 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 0.00 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการการประปาผิวดินอ่างเก็บนําพุระกํา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง จํานวน 792,155.34 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 690,047.51 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 0.00 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 708,048.21 840,500.00 829,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 440,623.50 156,000.00 228,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 584,543.76 553,000.00 553,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 100,500.00 30,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,733,215.47 1,650,000.00 1,640,500.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 29,730,330.75 29,729,500.00 32,239,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29,730,330.75 29,729,500.00 32,239,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,088,887.00 25,210,000.00 22,900,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21,088,887.00 25,210,000.00 22,900,000.00

รวม 52,552,433.22 56,589,500.00 56,780,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 13,025,483.00 16,742,335.00 16,905,739.00

งบบุคลากร 10,578,533.78 16,791,340.00 16,843,240.00

งบดําเนินงาน 4,670,668.32 10,485,000.00 10,989,700.00

งบลงทุน 907,430.00 9,861,200.00 9,065,700.00

งบเงินอุดหนุน 2,421,176.70 2,703,700.00 2,839,970.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 31,603,291.80 56,583,575.00 56,644,349.00

รวม 31,603,291.80 56,583,575.00 56,644,349.00



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาผิวดินอ่างเก็บนํา
เขามะค่า

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาผิวดินอ่างเก็บนํา
ไทรหงษ์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาผิวดินอ่างเก็บนําพุ
ระกํา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,458,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 180,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,552,710

แผนงานสาธารณสุข 3,748,840

แผนงานเคหะและชุมชน 4,167,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 580,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,095,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,956,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 16,905,739

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 56,644,349
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