
องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

 อําเภอบางสะพาน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ 2561

ของ

เร่ือง



องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

 อําเภอบางสะพาน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ 2561

ของ

เร่ือง



องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

เขต/อําเภอ บางสะพาน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

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

พืนที 92.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 9,889 คน

ชาย 4,888 คน

หญิง 5,001 คน

ข้อมูล ณ วันที 18 กันยายน 2560



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์จึงขอชีแจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 69,965,589.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 25,560,699.21 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 28,765,811.53 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 600.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 11 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 11 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 45,287,652.81 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,409,679.60 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 93,834.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 526,009.10 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 34,467.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,771,384.61 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 20,452,278.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 31,539,809.20 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 14,950,637.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,224,264.25 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,760,747.95 บาท

งบลงทุน จํานวน 809,160.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,795,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 5,315,576.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการประปา   กิจการการประปาผิวดินอ่างเก็บนําไทรหงษ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที 11 กันยายน พ.ศ.2560

รายรับจริง จํานวน 0.00 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

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

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 0.00 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 717,236.18 772,000.00 869,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 70,677.70 44,500.00 124,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 432,469.94 453,000.00 553,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 220,764.00 295,500.00 190,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,441,147.82 1,565,000.00 1,737,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 24,529,699.16 24,673,700.00 27,424,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 24,529,699.16 24,673,700.00 27,424,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 8,474,240.00 23,694,000.00 24,770,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 8,474,240.00 23,694,000.00 24,770,000.00

รวม 34,445,086.98 49,932,700.00 53,931,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 740,573.00 15,369,187.00 15,743,470.00

งบบุคลากร 10,198,260.57 15,115,190.00 15,800,220.00

งบดําเนินงาน 4,844,997.04 10,704,100.00 10,907,700.00

งบลงทุน 6,362,400.00 6,593,030.00 8,527,200.00

งบเงินอุดหนุน 1,716,650.00 2,083,000.00 2,652,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 23,862,880.61 49,864,507.00 53,630,590.00

รวม 23,862,880.61 49,864,507.00 53,630,590.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 14,060,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,408,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,084,360

แผนงานสาธารณสุข 3,598,820

แผนงานเคหะและชุมชน 4,822,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 380,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 869,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,564,000

แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 15,743,470

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 53,630,590





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,030,020 1,895,760 8,925,780

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,545,300 1,895,760 6,441,060

งบดําเนินงาน 3,812,000 1,160,000 4,972,000

    ค่าตอบแทน 155,000 105,000 260,000

    ค่าใช้สอย 2,567,000 910,000 3,477,000

    ค่าวัสดุ 725,000 145,000 870,000

    ค่าสาธารณูปโภค 365,000 0 365,000

งบลงทุน 78,700 49,300 128,000

    ค่าครุภัณฑ์ 78,700 49,300 128,000

งบเงินอุดหนุน 35,000 0 35,000

    เงินอุดหนุน 35,000 0 35,000

                                             รวม 10,955,720 3,105,060 14,060,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบดําเนินงาน 280,000 280,000

    ค่าใช้สอย 280,000 280,000

งบลงทุน 1,128,000 1,128,000

    ค่าครุภัณฑ์ 1,128,000 1,128,000

                                             รวม 1,408,000 1,408,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,114,920 878,640 1,993,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,114,920 878,640 1,993,560

งบดําเนินงาน 190,000 1,796,700 1,986,700

    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 115,000 541,500 656,500

    ค่าวัสดุ 65,000 1,255,200 1,320,200

งบลงทุน 162,100 0 162,100

    ค่าครุภัณฑ์ 32,100 0 32,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 130,000 0 130,000

งบเงินอุดหนุน 190,000 1,752,000 1,942,000

    เงินอุดหนุน 190,000 1,752,000 1,942,000

                                             รวม 1,657,020 4,427,340 6,084,360

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,907,820 0 1,907,820

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,907,820 0 1,907,820

งบดําเนินงาน 255,000 1,180,000 1,435,000

    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 245,000 1,095,000 1,340,000

    ค่าวัสดุ 0 85,000 85,000

งบลงทุน 61,000 30,000 91,000

    ค่าครุภัณฑ์ 61,000 30,000 91,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 150,000 165,000

    เงินอุดหนุน 15,000 150,000 165,000

                                             รวม 2,238,820 1,360,000 3,598,820



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 2,973,060 2,973,060

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,973,060 2,973,060

งบดําเนินงาน 1,045,000 1,045,000

    ค่าตอบแทน 35,000 35,000

    ค่าใช้สอย 285,000 285,000

    ค่าวัสดุ 725,000 725,000

งบลงทุน 804,100 804,100

    ค่าครุภัณฑ์ 804,100 804,100

                                             รวม 4,822,160 4,822,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 50,000 230,000 280,000

    ค่าใช้สอย 50,000 230,000 280,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

                                             รวม 50,000 330,000 380,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 709,000 100,000 809,000

    ค่าใช้สอย 709,000 100,000 809,000

งบเงินอุดหนุน 60,000 0 60,000

    เงินอุดหนุน 60,000 0 60,000

                                             รวม 769,000 100,000 869,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 6,214,000 6,214,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 6,214,000 6,214,000

งบเงินอุดหนุน 350,000 350,000

    เงินอุดหนุน 350,000 350,000

                                             รวม 6,564,000 6,564,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,743,470 15,743,470

    งบกลาง 15,743,470 15,743,470

                                             รวม 15,743,470 15,743,470



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 14,060,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,408,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,084,360

แผนงานสาธารณสุข 3,598,820

แผนงานเคหะและชุมชน 4,822,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 380,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 869,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,564,000

แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 15,743,470

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 53,630,590

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 56,104,590 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
53,630,590 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 2,474,000 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

งบดําเนินงาน 1,875,000

งบลงทุน 599,000

รวมรายจ่าย 2,474,000

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายประกอบ  คงทัพ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

อนุมัติ

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

(นายศักรินทร์  ทุมเสน)

ตําแหน่ง นายอําเภอบางสะพาน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
อําเภอ บางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 574,377.98 602,000.00 2.66 % 618,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 71,271.20 66,000.00 0.00 % 66,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 71,587.00 104,000.00 -18.27 % 85,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 717,236.18 772,000.00 869,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 3,155.20 3,500.00 14.29 % 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 840.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 7,200.50 7,500.00 0.00 % 7,500.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 80,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 1,310.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 5,612.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 2,700.00 3,000.00 33.33 % 4,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 48,795.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 445.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 620.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 70,677.70 44,500.00 124,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ดอกเบีย 0.00 0.00 432,469.94 450,000.00 11.11 % 500,000.00

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 432,469.94 453,000.00 553,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 91,500.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 129,264.00 175,000.00 -60.00 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 220,764.00 295,500.00 190,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 391,137.05 415,000.00 0.00 % 415,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 9,923,756.04 8,240,000.00 5.46 % 8,690,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 4,411,914.30 4,800,000.00 25.63 % 6,030,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 1,102,944.15 1,200,000.00 -16.67 % 1,000,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,746,211.41 2,050,000.00 7.32 % 2,200,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 3,503,858.77 3,550,000.00 27.89 % 4,540,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 16.67 % 3,500.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 565,561.12 360,000.00 105.56 % 740,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 63,673.32 250,000.00 -20.00 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 2,720,243.00 3,700,000.00 -5.41 % 3,500,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 400.00 4,700.00 -4.26 % 4,500.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 24,529,699.16 24,673,700.00 27,424,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 8,474,240.00 23,694,000.00 4.54 % 24,770,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 8,474,240.00 23,694,000.00 24,770,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 34,445,086.98 49,932,700.00 53,931,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 53,931,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 869,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 618,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 66,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 85,000 บาท
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 124,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 4,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 2,500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 553,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 3,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 500,000 บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 190,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 120,000 บาท
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 70,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,424,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 415,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,690,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,030,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,000,000 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 2,200,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,540,000 บาท
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ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 3,500 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 740,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 3,500,000 บาท
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 4,500 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 1,000 บาท
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 100,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 24,770,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 24,770,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 171,360 299,880 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 14,040 24,570 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 14,040 24,570 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 28,800 50,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 600,000 1,050,000 1,800,000 1,800,000 0 % 1,800,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 828,240 1,449,420 2,484,720 2,484,720 2,484,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 345,500 877,384.36 1,640,207.18 2,544,580 14.52 % 2,914,020

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 63,040 0 0 36,500 47.95 % 54,000

เงินประจําตําแหน่ง 66,590.32 102,900 201,600 210,000 0 % 210,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 217,000 529,939.32 1,157,900 1,178,760 0.72 % 1,187,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 131,000 40,950 180,000 180,000 0 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 823,130.32 1,551,173.68 3,179,707.18 4,149,840 4,545,300

รวมงบบุคลากร 1,651,370.32 3,000,593.68 5,664,427.18 6,634,560 7,030,020

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
อําเภอบางสะพาน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 9,150 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,200 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 11,400 21,000 36,000 50,000 0 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,276 2,100 0 35,000 0 % 35,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,885 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 23,761 32,250 36,000 155,000 155,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 152,000 195,822.81 203,197.76 537,000 0 % 537,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 7,700 10,800 55,000 0 % 55,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 0 354,650 389,575 350,000 14.29 % 400,000

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง 0 0 0 150,000 300 % 600,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 20,176 34,854 95,666 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร สิงพิมพ์ 920 1,200 3,650 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมือง
และชุมชน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ 18 มีนาคม วัน
ท้องถินไทย 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมงานท่องเทียวจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และ
งานกาชาด ประจําปี 2558

0 25,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับ
สนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานของท้องถิน 
ด้วยการออกหน่วยบริการประชาชน
เคลือนที (นายกฯ พบชุมชน)

39,125 0 0 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 4,500 1,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 26,683.52 16,780.11 65,135.46 984,900 -18.77 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 243,404.52 637,006.92 768,024.22 2,251,900 2,567,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 11,055 39,957 100,000 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 6,540 3,560 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 26,964 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 84,737.1 128,859.22 300,000 360,000 0 % 360,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,500 2,500 29,225 60,000 66.67 % 100,000

วัสดุอืน 1,810 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 115,047.1 148,954.22 399,706 685,000 725,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 72,600.38 128,563.19 242,522.66 250,000 0 % 250,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 856 1,498 18,973.24 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,169.96 4,570.03 6,765.1 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,514 9,033 13,182 25,000 0 % 25,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 6,038.04 9,532.93 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 82,140.34 149,702.26 290,975.93 365,000 365,000

รวมงบดําเนินงาน 464,352.96 967,913.4 1,494,706.15 3,456,900 3,812,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 0 0 8,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 3 ตัว 0 0 10,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 6 ตัว 0 0 21,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานสําหรับการ
ประชุมสภาท้องถิน จํานวน 29 ตัว 0 0 0 116,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร จํานวน 1 
เครือง 0 0 18,900 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร 0 13,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 20,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี 
จํานวน 3 ชุด 28,050 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี 
จํานวน 1 ชุด 11,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว 0 0 17,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองวิทยุสือสาร 0 0 0 0 0 % 0

จัดซือไมโครโฟนไม้สาย 0 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลพร้อม
อุปกรณ์  จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ค่าจัดซือกลองทอมคู่  จํานวน 1 ชุด 0 0 0 6,500 -100 % 0

ค่าจัดซือฉิงลงหิน จํานวน 1 คู่ 0 0 0 550 -100 % 0

ค่าจัดซือแทมบูรีน จํานวน 1 คู่ 0 0 0 480 -100 % 0

ค่าจัดซือลูกแซค จํานวน 1 คู่ 0 0 0 430 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 
เครืองๆ ละ 23,000 บาท 0 0 44,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง 0 0 0 7,900 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 5 
เครืองๆ ละ 3,100 บาท 0 0 15,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือจอคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว 0 0 3,300 0 0 % 0

ค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED 0 3,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จํานวน 1 เครือง

0 0 0 700 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์ (Printer) ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 
เครือง

0 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 1 เครือง

0 0 0 0 100 % 4,300

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA  จํานวน 3 เครือง 0 0 0 0 100 % 8,400

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จํานวน 2 เครือง 0 0 0 6,400 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,550 16,500 130,700 146,960 78,700

รวมงบลงทุน 59,550 16,500 130,700 146,960 78,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 35,000 35,000 0 % 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 7,800 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 7,800 35,000 35,000 35,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 7,800 35,000 35,000 35,000

รวมงานบริหารทัวไป 2,175,273.28 3,992,807.08 7,324,833.33 10,273,420 10,955,720

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 122,930 277,027.42 661,113.23 1,242,900 11.35 % 1,383,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 6,630 0 9,835.97 500 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 33,016.67 24,500 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 75,240 200,550 379,140 389,520 2.13 % 397,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,760 31,500 66,000 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 270,576.67 533,577.42 1,158,089.2 1,746,920 1,895,760

รวมงบบุคลากร 270,576.67 533,577.42 1,158,089.2 1,746,920 1,895,760

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,850 7,040 10,560 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 7,850 7,040 10,560 105,000 105,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 4,800 18,833.49 35,666.87 130,000 0 % 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร 0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 0 0 0 150,000 0 % 150,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร 4,200 4,320 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 6,630 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-
LAAS)

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนิน
การจัดทําระบบบัญชี 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 500,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,500 4,900 8,900 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 15,500 28,053.49 51,196.87 610,000 910,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 16,316 13,615.95 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 15,570 56,610 60,000 33.33 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 5,000 31,886 70,225.95 125,000 145,000

รวมงบดําเนินงาน 28,350 66,979.49 131,982.82 840,000 1,160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5 ตัว 0 0 17,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้บานเปิดทึบสูง จํานวน 1 ตู้ 0 0 5,000 5,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 
ช่อง จํานวน 1 ตู้ 0 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 0 25,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่สัน 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 4,300 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) จํานวน 2 เครือง 0 0 8,600 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตังถังหมึก (Ink Tank Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 0 0 0 0 100 % 14,000

จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 21,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ 0 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 51,300 36,100 5,000 49,300

รวมงบลงทุน 0 51,300 36,100 5,000 49,300

รวมงานบริหารงานคลัง 298,926.67 651,856.91 1,326,172.02 2,591,920 3,105,060

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 2,474,199.95 4,644,663.99 8,651,005.35 12,865,340 14,060,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 25,550 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 0 200,000 25 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 25,550 230,000 280,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 25,550 230,000 280,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือตู้ลําโพงขยายเสียง ชนิดเคลือนที 
สําหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

0 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง จํานวน 1 
เส้น 0 0 9,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามจับ 
จํานวน 1 หัว 0 0 20,000 0 0 % 0

จัดซือเสือชูชีพ จํานวน 5 ตัว 0 0 0 0 100 % 3,000

ติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
แบบภายในและภายนอก จํานวน 1 
โครงการ

0 0 0 0 100 % 1,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 29,000 0 1,128,000

รวมงบลงทุน 0 0 29,000 0 1,128,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 54,550 230,000 1,408,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ 11,513 7,920 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัย 0 7,280 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 6,400 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 17,913 15,200 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 17,913 15,200 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ตํากว่า 2 
แรงม้า จํานวน 1 เครือง 0 14,800 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ตํากว่า 
4.6 แรงม้า จํานวน 1 เครือง 0 34,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือท่อยางดูดนํา จํานวน 1 เส้น 0 0 0 9,500 -100 % 0

ค่าจัดซือไม้ตบไฟ จํานวน 5 อัน 0 0 0 3,750 -100 % 0

ค่าจัดซือรองเท้าดับเพลิงชนิดยางทน
ความร้อน จํานวน 3 คู่ 0 0 0 10,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าจัดซือเสือคลุมดับเพลิงผ้า Cotton 
จํานวน 3 ตัว 0 0 0 8,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 49,500 0 32,450 0

รวมงบลงทุน 0 49,500 0 32,450 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 17,913 64,700 0 32,450 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,913 64,700 54,550 262,450 1,408,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 26,188.48 0 0 744,810 0.55 % 748,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,424.4 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 89,700 142,930 269,640 2.36 % 276,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 10,500 24,000 48,000 0 % 48,000

เงินอืนๆ 0 74,400 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 41,612.88 174,600 166,930 1,104,450 1,114,920

รวมงบบุคลากร 41,612.88 174,600 166,930 1,104,450 1,114,920

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 8,131.97 5,897.6 75,000 0 % 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร 0 2,000 2,640 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 800 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 800 10,131.97 8,537.6 115,000 115,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,000 4,500 12,240 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,000 7,660 30,000 0 % 30,000

วัสดุอืน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 6,000 14,500 19,900 65,000 65,000

รวมงบดําเนินงาน 6,800 24,631.97 28,437.6 190,000 190,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้อเนกประสงค์  จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 7,220 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี  
จํานวน 1 ชุด 0 0 0 6,600 -100 % 0

ค่าจัดซือพัดลมตังพืน 3 ใบพัด  จํานวน 
3 ตัว 0 0 0 3,600 -100 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน  ชนิดมีพนักพิง
และทีวางแขน  จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 3,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน 1 ชุด 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือคูลเลอร์นํา  จํานวน 1 ใบ 0 0 0 4,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าจัดซือคูลเลอร์นําเย็น จํานวน 1 ตัว 0 0 3,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จํานวน 1 เครือง 0 0 0 4,300 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ 0 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 2 ชุด

0 0 0 0 100 % 8,600

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 3,500 26,520 32,100

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หินกอง  หมู่ที 2 บ้านหินกอง 0 0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 130,000

รวมงบลงทุน 0 0 3,500 26,520 162,100

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 140,000 165,000 15.15 % 190,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 140,000 165,000 190,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 140,000 165,000 190,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 48,412.88 199,231.97 338,867.6 1,485,970 1,657,020

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 490,080 -4.46 % 468,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 296,400 14.17 % 338,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 858,480 878,640

รวมงบบุคลากร 0 0 0 858,480 878,640

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 364,000 0 523,000 3.54 % 541,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- โครงการอาหารกลางวัน 347,200 
บาท
- ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิน 12,000 บาท

173,600 0 0 0 0 % 0

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา 0 0 419,160 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 173,600 364,000 419,160 523,000 541,500

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 490,008.56 972,260.4 1,175,200 6.81 % 1,255,200

รวมค่าวัสดุ 0 490,008.56 972,260.4 1,175,200 1,255,200

รวมงบดําเนินงาน 173,600 854,008.56 1,391,420.4 1,698,200 1,796,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือแผงป้ายไฟจราจรพร้อมล้อ
เลือน และกรวยจราจร จํานวน 3 ชุด 0 0 0 55,200 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 55,200 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหิน
กอง หมู่ที 2 บ้านหินกอง 0 0 0 393,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 393,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 448,200 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 712,000 884,000 1,404,000 1,630,000 7.48 % 1,752,000

รวมเงินอุดหนุน 712,000 884,000 1,404,000 1,630,000 1,752,000

รวมงบเงินอุดหนุน 712,000 884,000 1,404,000 1,630,000 1,752,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 885,600 1,738,008.56 2,795,420.4 4,634,880 4,427,340

รวมแผนงานการศึกษา 934,012.88 1,937,240.53 3,134,288 6,120,850 6,084,360

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 97,080 196,210 383,820 628,500 14.64 % 720,540

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 3,500 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 33,016.67 21,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 106,800 524,400 988,756.13 996,000 0.53 % 1,001,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 73,200 10,500 119,612.9 120,000 0 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 310,096.67 755,610 1,534,189.03 1,810,500 1,907,820

รวมงบบุคลากร 310,096.67 755,610 1,534,189.03 1,810,500 1,907,820
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 7,283.45 11,046.16 65,000 76.92 % 115,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,365 17,827.19 47,864.75 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,365 25,110.64 58,910.91 195,000 245,000

รวมงบดําเนินงาน 1,365 25,110.64 58,910.91 205,000 255,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เอกสารชนิดบานเลือน จํานวน 
1 ตู้ 0 0 5,000 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 
ตัว 0 0 0 0 100 % 2,700

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 ตัว 0 23,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
เครือง 0 22,000 0 0 0 % 0
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ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800VA 0 3,000 0 0 0 % 0

จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จํานวน 1 
เครือง 0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์พร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครือง

0 0 0 0 100 % 4,300

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูงมอเตอร์
ไฟฟ้า  จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 8,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 48,900 5,000 30,000 61,000

รวมงบลงทุน 0 48,900 5,000 30,000 61,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 15,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 15,000 15,000 -100 % 0

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

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

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 311,461.67 829,620.64 1,613,099.94 2,060,500 2,238,820

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) 0 0 139,425 350,000 0 % 350,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร 0 8,724 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําพัฒนาปรับปรุง
แผนข้อบัญญัติสาธารณสุข 0 0 0 25,000 0 % 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 13,728 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) 57,006 170,790 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ครัวเรือนในการรักษาสิงแวดล้อมและ
การจัดการขยะมูลฝอย

0 0 0 0 100 % 90,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเครือข่าย
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ
ศึกษาดูงานนอกสถานทีของอาสาสมัคร 
อสม. แกนนําสุขภาพตําบลพงศ์
ประศาสน์

0 0 0 200,000 0 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลเอดส์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม ป้องกัน 
รักษา แก้ไข ฟืนฟูและพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

11,220 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขและศึกษาดูงานฯ 0 0 158,910 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขาภิบาล
อาหาร 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และการทัศนศึกษาตามความสนใจฯ 0 0 159,520 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และการศึกษาดูงานนอกสถานที 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และการศึกษาดูงานนอกสถานทีของผู้สูง
อายุ

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดสวัสดิการเพือการสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 68,226 179,514 471,583 905,000 1,095,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 1,215 10,525 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุอืน 0 0 7,896.6 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 1,215 18,421.6 85,000 85,000

รวมงบดําเนินงาน 68,226 180,729 490,004.6 990,000 1,180,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองหันย่อยขยะเปียกเศษผัก
ผลไม้ 0 42,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองหันย่อยวัสดุทางการ
เกษตร 0 58,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองปันแห้ง จํานวน 1 เครือง 0 0 80,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองย่อยทําลายหลอดไฟ 
จํานวน 1 เครือง 0 0 50,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองล้างพลาสติก จํานวน 1 
เครือง 0 0 214,000 0 0 % 0
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ค่าจัดซือเครืองสลัดหมาด จํานวน 1 
เครือง 0 0 50,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 100,000 394,000 30,000 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงสถานทีคัดแยกขยะ 0 0 299,800 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 299,800 0 0

รวมงบลงทุน 0 100,000 693,800 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 150,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 81,650 150,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 81,650 150,000 150,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 81,650 150,000 150,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 68,226 280,729 1,265,454.6 1,170,000 1,360,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 379,687.67 1,110,349.64 2,878,554.54 3,230,500 3,598,820

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 83,610 168,070 330,360 1,116,720 8.98 % 1,216,980

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 48,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 33,016.67 24,500 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 188,160 499,290 1,159,658.38 1,507,560 3.8 % 1,564,920
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 101,040 23,205 142,606.78 204,000 -26.88 % 149,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 405,826.67 715,065 1,674,625.16 2,918,280 2,973,060

รวมงบบุคลากร 405,826.67 715,065 1,674,625.16 2,918,280 2,973,060

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,404 23,904 25,549 35,000 0 % 35,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 5,704 23,904 25,549 35,000 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 10,113.95 13,700.71 70,000 0 % 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร 0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,050 8,600 61,989.6 150,000 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 16,050 18,713.95 75,690.31 235,000 285,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 71,540 88,845 500,000 -30 % 350,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 201,420 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,400 18,800 48,722 50,000 0 % 50,000
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วัสดุอืน 0 4,800 533,091.5 250,000 -20 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 11,400 95,140 872,078.5 855,000 725,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 79,256.75 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 79,256.75 0 0

รวมงบดําเนินงาน 33,154 137,757.95 1,052,574.56 1,125,000 1,045,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 0 0 7,000 -100 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน มีพนักพิงและที
วางแขน จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 3,500

จัดซือตู้ล๊อกเกอร์ 12 ประตู  จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 0 100 % 9,200

จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน 0 0 0 0 100 % 38,000

จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
จํานวน 1 คัน 0 0 0 0 100 % 688,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตังเครืองเสียงห้องประชุม พร้อม
ระบบ 30 ที จํานวน 1 ชุด 0 0 197,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ตัว 0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า จํานวน 1 เครือง 0 0 9,500 0 0 % 0
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จัดซือเครืองตัดหญ้า 0 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 
เท่า  จํานวน 1 ชุด 0 0 0 0 100 % 34,000

จัดซือไม้สต๊าฟ 0 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จํานวน 1 เครือง 0 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 1 ชุด

0 0 0 0 100 % 4,300

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA  จํานวน  2  เครือง 0 0 0 0 100 % 5,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 207,000 48,000 804,100

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงห้องนําสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ บริเวณ
ชันล่างและชันบน หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า

0 0 85,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 85,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 292,000 48,000 804,100

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 438,980.67 852,822.95 3,019,199.72 4,091,280 4,822,160

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 438,980.67 852,822.95 3,019,199.72 4,091,280 4,822,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
สตรีและครอบครัว ในการยุติความ
รุนแรงในครอบครัว

0 0 1,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือของเครือข่ายทางสังคม เพือการ
ป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,000 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,000 50,000 50,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 1,000 50,000 50,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
ชุมชนเพือเป็นชุมชนต้นแบบ หมู่ที 4 
บ้านม้าร้อง

0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดฯ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนฯ 15,980 16,260 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 16,500 0 21,365 80,000 25 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการศูนย์
ป้องกันบรรเทาสาธาณภัย อบต.พงศ์
ประศาสน์

0 0 0 50,000 0 % 50,000

ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสภาเด็กและ
เยาวชน 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 32,480 16,260 21,365 360,000 230,000

รวมงบดําเนินงาน 32,480 16,260 21,365 360,000 230,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 15,000 9,000 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000 9,000 100,000 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000 9,000 100,000 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 32,480 31,260 30,365 460,000 330,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 32,480 31,260 31,365 510,000 380,000
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการกีฬาเพือเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาท้องถินอําเภอบาง
สะพาน

0 0 32,575 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ 0 0 8,970 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 0 0 37,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 79,045 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 79,045 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0 0 79,045 0 0

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการกีฬาเพือเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาท้องถินอําเภอบาง
สะพาน

0 0 0 100,000 150 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการกีฬาเพือเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถินอําเภอบางสะพาน 0 123,260 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ตําบลพงศ์ประศาสน์ 0 0 0 300,000 0 % 300,000
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่
บ้าน ประจําปี 2560 0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่
บ้าน ประจําปี 2561 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ 8,905 9,000 0 9,000 0 % 9,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 0 15,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และการออกกําลังกาย 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 8,905 147,260 0 609,000 709,000

รวมงบดําเนินงาน 8,905 147,260 0 609,000 709,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 60,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 10,000 32,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 32,000 30,000 60,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 32,000 30,000 60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 8,905 157,260 32,000 639,000 769,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการลอยกระทงตําบลพงศ์
ประศาสน์ ประจําปี 2557 25,425 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีวันสงกรานต์ 0 45,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือพาย คลอง
ปากปิด

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการถวายเทียนพรรษา 0 0 25,000 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 45,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 25,425 45,000 70,000 150,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 25,425 45,000 70,000 150,000 100,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 25,425 45,000 70,000 150,000 100,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 34,330 202,260 181,045 789,000 869,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ขยายเขตท่อจ่ายนําประปาจากอ่างเก็บ
นําพุระกํา (เลียบถนนสายอ่างเก็บนําพุ
ระกํา-โรงเรียนบ้านชะม่วง) หมู่ที 3 
บ้านชะม่วง

0 0 789,000 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  15:28:01 หน้า : 28/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ขยายเขตท่อจ่ายนําประปาเลียบถนน
เพชรเกษม-ฝ่ายท่า (สะพานห้วยนํา
ทรัพย์ บ้านนายสวัสดิ ยอดรัตน์-นายสม
เจตร์ อยู่ที)

0 0 58,700 0 0 % 0

ติดตังถังเหล็กทรงแชมเปญ 10 ลูกบาศก์
เมตร หมู่ที 10 บ้านทุ่งนุ่น 0 0 0 219,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
แทงเสือ หมู่ที 7 บ้านทุ่งมะพร้าว 0 0 0 1,008,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
นุ่น 3 หมู่ที 10 บ้านทุ่งนุ่น 0 0 0 980,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บนดอน  หมู่ที 6 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 100 % 1,080,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ฝายนําล้นคลองบางสะพาน  หมู่ที 8 
บ้านทุ่งขีต่าย

0 0 0 0 100 % 560,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง
โกงกาง  หมู่ที 9 บ้านต้นทองหลาง 0 0 0 0 100 % 580,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง
ขอน 3 หมู่ที 5 บ้านหลักเมือง 0 0 0 594,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สวนป่าสาธารณะ หมู่ที 4 บ้านม้าร้อง 0 0 0 1,200,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สะพานลวด หมู่ที 7 บ้านทุ่งมะพร้าว 0 0 0 195,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอนามัยทุ่งขีต่าย (เชือมต่อหมู่ที 7) 
หมู่ที 8 บ้านทุ่งขีต่าย

0 0 0 234,900 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
อ่างเก็บนําเขามะค่า-สร้อยแก้ว  หมู่ที 8 
บ้านทุ่งขีต่าย

0 0 0 0 100 % 880,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
อ่างเก็บนําพุระกํา หมู่ที 3 บ้านชะม่วง 0 0 328,900 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เฉลิมชัย หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า 0 0 0 0 100 % 820,000
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ร่วมพัฒน์  หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า 0 0 0 0 100 % 610,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า 0 0 992,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ฝายนําล้นคลองบางสะพาน หมู่ที 8 บ้าน
ทุ่งขีต่าย

0 0 997,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบสันอ่างเก็บนําไทรหงษ์ หมู่ที 6 
บ้านห้วยแก้ว

0 0 628,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สบายชายทะเล หมู่ที 9 บ้านต้น
ทองหลาง

0 0 627,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายวังโกงกาง หมู่ที 
9 บ้านต้นทองหลาง 0 0 169,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนลูกรังสายสีพีน้อง หมู่ที 2 
บ้านหินกอง 0 0 129,800 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนสายอ่างเก็บนําคลองชะม่วง 
ช่วงที 1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 3 บ้านชะม่วง

0 0 0 0 100 % 970,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชนิดช่องเดียว ซอยร่วมใจ  หมู่ที 
6 บ้านห้วยแก้ว

0 0 0 0 100 % 234,000

ขยายผิวจราจรสายหลักเมือง-ท่าหล่อ 
(ไทรผึง) ข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที 5 
บ้านหลักเมือง

0 0 0 191,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนําเลียบถนน สาย
วัดหินกอง-อ่างเก็บนําพุระกํา หมู่ที 2 
บ้านหินกอง

0 0 0 777,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนําเลียบถนน สาย
หนองเงิน-ทุ่งเกาะ หมู่ที 5 บ้านหลัก
เมือง

0 0 0 427,000 -100 % 0

ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 
ถนนซอยเฉลิมชัย 2 ช่วงที 1  หมู่ที 1 
บ้านฝ่ายท่า

0 0 0 0 100 % 70,000
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ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 
ถนนสายทุ่งฝ้าย  หมู่ที 3 บ้านชะม่วง 0 0 0 0 100 % 200,000

ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 
ถนนสายสระหลวง  หมู่ที 3 บ้านชะม่วง 0 0 0 0 100 % 100,000

ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 
ถนนสายหนองข้าวเหนียว  หมู่ที 3 บ้าน
ชะม่วง

0 0 0 0 100 % 110,000

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์รอบศาลา
ประชุม หมู่ที 6 0 0 452,900 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 5,172,300 5,825,900 6,214,000

รวมงบลงทุน 0 0 5,172,300 5,825,900 6,214,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 350,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 350,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 350,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 5,172,300 5,825,900 6,564,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 5,172,300 5,825,900 6,564,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
การประกอบอาชีพทางการเกษตร 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 100,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0 100,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 0 100,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 59,760 94,791 218,399 490,000 -38.78 % 300,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 0 0 0 850,000 25.88 % 1,070,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 9,153,600 2.95 % 9,423,600

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 2,275,200 20.25 % 2,736,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 40,000 69,000 112,500 138,000 0 % 138,000

สํารองจ่าย 223,710 2,234 0 2,600,000 -42.31 % 1,500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 178,110 178,524 400,000 -32.5 % 270,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 205,222 212,349 231,150 262,387 16.57 % 305,870
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงบกลาง 528,692 556,484 740,573 16,169,187 15,743,470

รวมงบกลาง 528,692 556,484 740,573 16,169,187 15,743,470

รวมงบกลาง 528,692 556,484 740,573 16,169,187 15,743,470

รวมแผนงานงบกลาง 528,692 556,484 740,573 16,169,187 15,743,470

รวมทุกแผนงาน 4,840,296.17 9,399,781.11 23,862,880.61 49,864,507 53,630,590
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์
อําเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 53,630,590 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,955,720 บาท
งบบุคลากร รวม 7,030,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารท้องถิน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ดังนี
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็น
เงิน 244,880 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 11,220
 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอนแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ดังนี
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็น
เงิน 21,000 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 2
 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอนแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ดังนี
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็น
เงิน 21,000 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 2
 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ดังนี
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 7,200
 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 20
 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็น
เงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 9,180
 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล/เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท รวมจํานวน 18 อัตรา เป็น
เงิน 1,555,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,545,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,914,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักปลัดฯ พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่ง และอัตราที ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 9 อัตรา ดังนี
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 445,560 บาท
- นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานักปลัดฯ) เป็นเงิน 362,640 บาท
- เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน 218,400 บาท
- นิติกร เป็นเงิน 323,760 บาท
- นักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 355,320 บาท
- นักทรัพยากรบุคคล เป็นเงิน 355,320 บาท
- เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 355,320 บาท
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 297,900 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 199,800 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท
เงินเพิมทีมีเหตุพิเศษนิติกรผู้ปฏิบัติงานใน อปท. (พตก.) เพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติการตําแหน่ง
นิติกร ระดับ 3-8 ซึงอยู่ในหลักเกณฑ์และเงือนไขของผู้ดํารงตําแหน่งทีมี
เหตุพิเศษให้ได้รับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและ
หัวหน้าสํานักปลัดฯ (จํานวน 2 อัตรา) ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่ โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 14,000 บาท แยกเป็น
  - เงินประจําตําแหน่ง อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
  - ค่าตอบแทนรายเดือน อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000
 บาท
- หัวหน้าสํานักปลัดฯ อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,187,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไปของสํานักปลัดฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน จํานวน 10 อัตรา แยกเป็น
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา เป็นเงิน 647,280
 บาท ประกอบด้วย
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 129,600บาท
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 266,160 บาท
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 122,280 บาท
  - พนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 129,240 บาท
- พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5 อัตรา เป็นเงิน 540,000 บาท ประกอบ
ด้วย
  - นักการภารโรง เป็นเงิน 108,000 บาท
  - ยาม เป็นเงิน 108,000 บาท
  - คนงานทัวไป จํานวน 2 อัตราๆ ละ 108,000 บาท เป็นเงิน 216,000
 บาท
  - พนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 108,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปของสํานักปลัดฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน จํานวน 10 อัตรา แยกเป็น
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา เป็นเงิน 120,000
บาท ประกอบด้วย
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 24,000 บาท
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 48,000บาท
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 24,000 บาท
  - พนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 24,000 บาท
- พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5 อัตรา เป็นเงิน 60,000 บาท ประกอบด้วย
  - นักการภารโรง เป็นเงิน 12,000 บาท
  - ยาม เป็นเงิน 12,000 บาท
  - คนงานทัวไป จํานวน 2 อัตราๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000
 บาท
  - พนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,812,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลที
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ทีได้รับคําสังให้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลซึงเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิทีเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ กําหนด
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 2,567,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 537,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 45,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าล้างอัดรูปสี ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก และค่าถ่าย
เอกสารส่วนเกินจากการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ตังไว้ 52,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารของทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลพงศ์ประศาสน์ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ตังไว้ 5,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินค่าเย็บปกหนังสือ ข้อบังคับต่างๆ หรือเข้าเล่มหนังสือของ
ราชการ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้ 200,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเพือการศึกษา การฝึกอบรม และสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน และพนักงานจ้าง
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ตังไว้ 100,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําวีดิโอ ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชา
สัมพันธ์ งานประกาศหรือข้อบังคับต่างๆ ทางสือสิงพิมพ์ และค่าจัดทํา
หนังสือสรุปผลงาน วารสารสิงพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบียประกัน  ตังไว้ 30,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ค่าระวางบรรทุกสิงของจาก
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และค่าเบียประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ตังไว้ 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนพิมพ์เขียว  ตังไว้ 5,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารแบบแปลนพิมพ์เขียว ใน
งานราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
- ค่าติดตังและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสาร  ตัง
ไว้ 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและค่าบริการติดต่อสือสารทางอินเตอร์เน็ต
- ค่าใช้จ่ายเพือพัฒนาการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพ  ตังไว้ 50,000
 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคม การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิน และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิน การออกให้บริการประชาชนเคลือนที การจัดกิจกรรม
บูรณาการร่วมกันในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพือพัฒนาการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 56 ลําดับที 2
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรังวัดทีดินสาธารณประโยชน์  ตัง
ไว้ 10,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรังวัดทีดินสาธารณ
ประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 74 ลําดับที 11
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท
- ค่ารับรอง  ตังไว้ 45,000 บาท แยกเป็น
  - ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้ 15,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจ
งานหรือศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียง
รับรองบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน
  - ค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตังไว้ 30,000
 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่ง
ตังตามกฎหมาย
- ค่าใ%E

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 62 ลําดับ
ที 5
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรม
ต่างๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเสียหา หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ทรัพย์สินหรืออืนๆ ทีเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าทีของพนักงานส่วนตําบลหรือลูกจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง การเลือกตังสมาชิกสภา
ท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า57 ลําดับที 15
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามสิทธิและระเบียบทีพึงเบิกจ่ายได้
ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร สิงพิมพ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน หนังสือพระ
ราชนิพนธ์ สมาชิกวารสารทางราชการและระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองและชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองและชุมชน บรรจุใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 60 ลําดับที 11
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 18 มีนาคม วันท้องถินไทย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวันท้องถิน
ไทย 18 มีนาคม 2561 เพือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5 ทีทรงจัดตังสุขาภิบาลซึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งแรก บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 56 ลําดับที 1
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมี
ความสําคัญ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตังไว้ 500,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เครืองบันทึกภาพวงจรปิด ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  ตังไว้ 300,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าวัสดุ รวม 725,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ แผง
ปิด ประกาศ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ เครืองดับ
เพลิง ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายจราจร ฯลฯ (ตามทีระบุไว้ในการจําแนกงบ
ประมาณ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แก้ว
นํา จานรอง ถ้วยชาม ถาด กระดาษชําระ และนํายาทําความสะอาด
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถ
บรรทุก เครืองยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองสูบนํา และยานพาหนะ
ต่างๆ ของ อบต. และค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้ในกิจการของ
ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสําหรับใช้เกียวกับโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ไม้
แผ่น ป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดานเขียน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ สี และพู่กัน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก ตลับหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 365,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล อาคาร
สถานทีในความดูแลขององค์การบริหาร
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และ
อาคารทีเป็นทรัพย์สินซึงอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต

งบลงทุน รวม 78,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,700 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์  จํานวน 1 ตัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วง จํานวน 1 ตัวๆ ละ 20,000 บาท โดยมีความละเอียดไม่น้อย
กว่า 20 ล้านพิกเซล รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคา
ท้องถิน บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 201 ลําดับ
ที 11

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base/T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 202 ลําดับ
ที 13
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน 1 เครือง

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 202 ลําดับที 
12
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 3 เครือง จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 3
 เครืองๆ ละ 2,800 บาท  เป็นเงิน  8,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 202 ลําดับ
ที 14

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอบางสะพาน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลแม่รําพึง ที ปข
 771901/ว 384 ลว 11 พ.ค.2560 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 177 ลําดับที 3
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,105,060 บาท
งบบุคลากร รวม 1,895,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,895,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,383,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองคลัง พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปีตามตําแหน่ง และอัตราที ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา ดังนี
- นักบริหารงานคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง) เป็นเงิน 402,720 บาท
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 297,900 บาท
- เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 207,240 บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 178,200 บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 297,900 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของผู้อํานวยการกองคลังทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้
รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับ
อยู่ อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 397,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองคลัง โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี เป็นเงิน 134,280 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 131,760 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ เป็นเงิน 131,760 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจของ
กองคลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี เป็นเงิน 24,000 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 24,000 บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ เป็นเงิน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการซือหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3652 ลว 17 พ.ย
.2553

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทีมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิทีเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ กําหนด
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 25,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสูบนํา ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าล้างอัดรูปสี และค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าถ่ายเอกสาร
ส่วนเกินจากการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียน   ตังไว้ 100,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพือการศึกษา การฝึก
อบรม และสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
- ค่าโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์  ตังไว้ 5,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําวีดิโอ ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชา
สัมพันธ์ งานประกาศหรือข้อบังคับต่างๆ ทางสือสิงพิมพ์ และค่าจัดทํา
หนังสือสรุปผลงาน วารสารสิงพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง ใน
การฝึกอบรม เพือพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน นักวิชาการ และ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัด
ทําแผนทีภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-LAAS) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลว 
31 พ.ค.2560 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างตามสิทธิและระเบียบฯ ทีพึงเบิกจ่ายได้
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-LAAS)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชี เพือส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ เช่น การ
เตรียมคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเตอร์
เน็ต (Internet) เพือให้มีความพร้อมทีจะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-LAAS) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2547 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2558 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลว 31 พ.ค
.2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยการจัดทํา หรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 และถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว
 462 ลว 29 ก.พ.2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.3/ว 67 ลว 9 ม.ค.2555 และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น การจัดทําฐานข้อมูลทีดินและ
สิงปลูกสร้าง เพือรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างตามที
กฎหมายกําหนด ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลว 31 พ
.ค.2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีชํารุดเสีย
หาย จําเป็นต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ โต๊ะ ลําโพง เครืองเสียง และครุภัณฑ์อืนๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครืองคํานวณเลข ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสําหรับใช้เกียวกับการโฆษณาเผยแพร่และประชา
สัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ไม้
แผ่นป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี และพู่กัน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้ในสํานักงาน เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หมึกพิมพ์ เมาส์ แป้นพิมพ์ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 49,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่
สัน จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิว ได้ไม่น้อยกว่า 300
 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิว ได้
ไม่น้อยกว่า 100 ตัวต่อวินาที
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม จัดซือตามราคาท้องถิน บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 202 ลําดับที 20
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดัง
นี
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ลําดับที 39 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 202 ลําดับที 18
ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 5
 เครืองๆ ละ 2,800 บาท  เป็นเงิน  14,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 202 ลําดับ
ที 18
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จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
  1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
  2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม ลําดับที 11 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 202 ลําดับที 17

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,408,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตาม
โครงการปฏิบัติการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 118 ลําดับที 61
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิมเติม การจัดตังหรือทบทวนหลักสูตรอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นเงิน 200,000 บาท
- ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตามคําสังของศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์
ประศาสน์ เป็นเงิน 50,000 บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 118  ลําดับที 61
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งบลงทุน รวม 1,128,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,128,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือตู้ลําโพงขยายเสียง ชนิดเคลือนที สําหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตู้ลําโพงขยายเสียง ชนิดเคลือนที สําหรับใช้ในงานประชา
สัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี
- เป็นชนิดเคลือนที/เคลือนย้ายได้ 
- เป็นลําโพง แบบ 2 ทาง ทุ้ม+แหลม
- มีแบตเตอรีในตัว หรือสามารถต่อแบตเตอรีจากภายนอกได้
- สามารถรองรับไมค์สายได้อย่างน้อย 1 ตัว
- มีช่องต่อแบตเตอรีทีสามารถใช้ต่อไฟจากรถยนต์ได้โดยตรง
- พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว และอุปกรณ์ต่อแบตเตอรีจากไฟรถยนต์ 1 ชุด
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องถิน บรรจุในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 ลําดับที 64 

ครุภัณฑ์อืน
จัดซือเสือชูชีพ จํานวน 5 ตัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเสือชูชีพ จํานวน 5 ตัวๆ ละ 600 บาท สําหรับใช้ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบล 
รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องถิน บรรจุในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 ลําดับที 64
ติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบภายในและภายนอก จํานวน 1 
โครงการ

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบภายในและภาย
นอก จํานวน 1 โครงการ เพือเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพืนทีตําบลพงศ์ประศาสน์ จัดซือตามราคากลางและคุณลักษณะ
มาตรฐานครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ปี 2560 ทีกระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 88 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,657,020 บาท
งบบุคลากร รวม 1,114,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,114,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 748,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองการศึกษาฯ พร้อม
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่ง และอัตราที ก.อบต.กําหนด โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี
- นักบริหารงานการศึกษา เป็นเงิน 393,600 บาท
- นักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 355,320 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ ที
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งทีได้รับอยู่ อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 276,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไปของกองการศึกษาฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ เป็นเงิน 119,640 บาท
- ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านหินกอง เป็นเงิน 114,000 บาท
และการปรับปรุงเลือนค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ส่วนต่างจากทีได้รับ
จัดสรรจากกรมฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0809.4/ว1326 ลงวันที 4 ก.ค.2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พ.ค.2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปของกองการศึกษาฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ เป็นเงิน 24,000 บาท
- ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนบ้านหินกอง เป็นเงิน 24,000 บาท
(ศพด. อปท.จัดตังเองและถ่ายโอนจากกรมการศาสนา รวม 3 ศูนย์ๆ ละ 2
 อัตรา รวม 6 อัตรา ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน จํานวน 5 อัตรา)

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 75,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าล้างอัดรูปสี และค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าถ่าย
เอกสารส่วนเกินจากการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียน  ตังไว้ 50,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเพือการศึกษา การฝึกอบรม และสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ตังไว้ 5,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําวีดิโอ ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชา
สัมพันธ์ งานประกาศหรือข้อบังคับต่างๆ ทางสือสิงพิมพ์ และค่าจัดทํา
หนังสือสรุปผลงาน วารสารสิงพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา สําหรับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบฯ ทีพึงเบิกจ่ายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ แผงปิด
ประกาศ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ เครืองดับ
เพลิง ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายจราจร ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสําหรับใช้เกียวกับโฆษณาเผยแพร่และประชา
สัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี และพู่กัน ฟิล์ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้ในสํานักงาน เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้น พิมพ์ หัวพิมพ์ หรือแถบ
พิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

งบลงทุน รวม 162,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน  ชนิดมีพนักพิงและทีวางแขน  จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน ชนิดมีพนักพิงและทีวาง
แขน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,500 บาท จัดซือตามราคาท้องถิน บรรจุใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 203 ลําดับที 26

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน 1 ชุด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วง จํานวน 1 ตัวๆ ละ 20,000 บาท โดยมีความละเอียดไม่น้อย
กว่า 20 ล้านพิกเซล รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคา
ท้องถิน บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 203 ลําดับ
ที 27
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน 2 ชุด

จํานวน 8,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 ชุดๆ ละ 4,300 บาท โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ลําดับที 39 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 203 ลําดับที 28

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 130,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง  หมู่ที 2 บ้านหินกอง จํานวน 130,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 190,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านชะม่วง  ตังไว้ 35,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านชะม่วง ตามหนังสือโรงเรียนบ้าน
ชะม่วง ที ศธ 04088.096/248 ลงวันที 2 ธันวาคม 2559 แยกเป็น
  - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 ตังไว้ 10,000
 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 178 ลําดับที 4
  - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ตังไว้ 25,000 บาท บรรจุในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 179 ลําดับที 11   
- อุดหนุนโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  ตังไว้ 25,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ตามหนังสือ
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ที ศธ 04007.381/326 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2559 แยกเป็น
  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561  ตังไว้ 10,000 บาท บรรจุ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 178 ลําดับที 2
  - โครงการเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ  ตัง
ไว้ 5,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 180
  ลําดับที 14
  - โครงการธนาคารขยะ  ตังไว้ 10,000 บาท  บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 179 ลําดับที 12
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนหลวง  ตังไว้ 35,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนหลวง ตามหนังสือโรงเรียน
บ้านสวนหลวง ที ศธ 04088.097/325 ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2559
 แยกเป็น
  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561  ตังไว้ 10,000 บาท บรรจุ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 178 ลําดับที 1
  - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ตังไว้ 25,000 บาท บรรจุในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 179 ลําดับที 10
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินกอง  ตังไว้ 35,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหินกอง ตามหนังสือโรงเรียนบ้าน
หินกอง ที ศธ04088.095/308 ลงวันที 13 ธันวาคม 2559 แยกเป็น
  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561  ตังไว้ 10,000 บาท  บรรจุ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 178 ลําดับที 3
  - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ตังไว้ 25,000 บาท  บรรจุในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2563) หน้า 179 ลําดับที 9
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว  ตังไว้ 60,000 บาท  
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ตามหนังสือโรงเรียนบ้าน
ห้วยแก้ว ที ศธ 04088.098/177 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2560 แยกเป็น
  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561  ตังไว้ 10,000 บาท  บรรจุ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 178 ลําดับที 5
  - โครงการทัศนศึกษา  ตังไว้ 20,000 บาท  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 178 ลําดับที 6
  - โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตความเป็น
อยู่ ตําบลพงศ์ประศาสน์ ตังไว้ 30,000 บาท  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 179 ลําดับที 8
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,427,340 บาท
งบบุคลากร รวม 878,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 878,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 468,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปีตามตําแหน่ง และอัตราที ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน  468,240  บาทตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1326 ลงวัน
ที 4 กรกฎาคม 2560  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 76 ลําดับที 5

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 338,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (ผู้มีทักษะ) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ในอัตราเดือน
ละ  9,400 บาท (ตามอัตราทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินจัด
สรร) จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 338,400 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1326 ลงวัน
ที 4 กรกฎาคม 2560 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 76 ลําดับที 5

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ  2,000 บาท (ตามอัตราทีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินจัดสรร) จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 76 ลําดับที 5
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งบดําเนินงาน รวม 1,796,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 541,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 541,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน  ตังไว้ 119,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินจัดตังเอง และทีรับการถ่ายโอนจากกรมการ
ศาสนา รูปแบบที 1 หรือ 2 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0893.4/ว 276 ลงวันที 21 มกราคม 2554 เป็นเงิน 119,000 บาท เพือ
เป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการ
เด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
(2) โครงการอาหารกลางวัน  ตังไว้ 422,500 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที อปท.จัดตังเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที อปท.รับโอนจากกรมการ
ศาสนา ในอัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน  422,500 บาท และเงินปรับปรุงกรณีจํานวนเด็กเล็กเปลียนแปลง
ระหว่างปีการศึกษา จํานวน 40,300 บาทโดยให้เบิกจ่ายตามยอดจัดสรร
จริง หรือจํานวนข้อมูลนักเรียนทีมีอยู่จริง ตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560

ค่าวัสดุ รวม 1,255,200 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,255,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน สําหรับเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที 1-6 (ข้อมูล ณ
 วันที 10 มิถุนายน 2559*เนืองจากไม่ได้ปรับปรุงในระบบ*)อัตราจัดสรร
คนละ 7.37 บาทต่อวัน ตังไว้ในอัตราคนละไม่เกิน 8 บาทต่อวัน และเพิม
เติมสําหรับปรับปรุงกรณีจํานวนเด็กนักเรียนเปลียนแปลงระหว่างปีการ
ศึกษา โดยให้เบิกจ่ายตามยอดจัดสรรจริง หรือจํานวนข้อมูลนักเรียนทีมีอยู่
จริง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลง
วันที 5 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 บรรจุในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ลําดับที 1 และ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,752,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,752,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,752,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์ โดยมีนักเรียนจํานวน 418 คน (ข้อมูลปรับปรุง
ล่าสุดก่อนวันที 10 มิถุนายน 2560)  แยกเป็น
- โรงเรียนบ้านหินกอง  จํานวน 161 คน  
- โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว  จํานวน 78 คน   
- โรงเรียนบ้านสวนหลวง  จํานวน 70 คน  
- โรงเรียนบ้านชะม่วง  จํานวน 109 คน  
ในอัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  1,672,000
 บาท และเงินปรับปรุงกรณีจํานวนเด็กนักเรียนเปลียนแปลงระหว่างปีการ
ศึกษา จํานวน 80,000 บาทโดยให้เบิกจ่ายตามยอดจัดสรรจริงและ
จํานวนข้อมูลนักเรียนทีมีอยู่จริง
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 บรรจุในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76  ลําดับที 3 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,238,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,907,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,907,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อมพร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตามตําแหน่ง และอัตราที ก.อบต
.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี
- นักบริหารงานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เป็นเงิน 422,640 บาท
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เป็นเงิน 297,900 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลของกองสาธารณสุขฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เป็นเงิน 24,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,001,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไปของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จํานวน 9 อัตรา ดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ เป็นเงิน 137,280 บาท
- พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  เป็นเงิน 108,000 บาท
- คนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 432,000 บาท
- คนงานทัวไป  จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 9 อัตรา ดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  เป็นเงิน 24,000 บาท
- พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  เป็นเงิน 12,000 บาท
- คนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา  เป็นเงิน 48,000 บาท
- คนงานทัวไป จํานวน 3 อัตรา  เป็นเงิน 36,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 115,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 65,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าล้างอัดรูปสี ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก และค่าถ่าย
เอกสารส่วนเกินจากการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้ 45,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเพือการศึกษา การฝึกอบรม และสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล 
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ตังไว้ 5,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําวีดิโอ ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชา
สัมพันธ์ งานประกาศหรือข้อบังคับต่างๆ ทางสือสิงพิมพ์ และค่าจัดทํา
หนังสือสรุปผลงาน วารสารสิงพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา สําหรับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบฯ ทีพึงเบิกจ่ายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เปลียนยางรถยนต์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 61,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,700 บาท ซึงมีขนาดไม่น้อย
กว่า 120 X 60 X 75 ซ.ม. ทีมีวางจําหน่ายตามท้องตลาด นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 202 ลําดับที 24

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 1 เครืองๆ ละ 16,000
 บาท โดยมีลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
  1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ 
  2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
จัดซือตามรายการและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ลําดับที 10 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 202 ลําดับที 22
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จัดซือเครืองพิมพ์พร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครือง

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์พร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครืองๆ ละ 4,300 บาท โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
จัดซือตามรายการและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ลําดับที 39 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 202 ลําดับที 23

ครุภัณฑ์อืน
จัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูงมอเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1 เครือง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูงมอเตอร์
ไฟฟ้า จํานวน 1 เครืองๆ ละ 8,000 บาท ทีมีวางจําหน่ายตามท้องตลาด
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 202 ลําดับที 25

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 15,000 บาท
-ชมรมผู้สูงอายุตําบลพงศ์ประศาสน์  ตังไว้ 15,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการปลูกสวนป่าและพืชสมุนไพรในพืนที
สวนป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ที 8 บ้านทุ่งขีต่าย ตําบลพงศ์
ประศาสน์ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นการส่งเสริม
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 181 ลําดับที 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,095,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก เป็นค่าวัสดุเคมี นํายาเบตาไซต์ ทรายอะเบท ค่านํามันสําหรับ
พ่นหมอกควัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการจัดทํา
กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 82 ลําดับที 2
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ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร (รีไซเคิล) เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในการดําเนินการคัดแยก
ขยะ การจัดทํานําหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการจัด
กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 65 ลําดับ
ที 11
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําพัฒนาปรับปรุงแผนข้อบัญญัติสาธารณสุข จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและพัฒนาแผนงานสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม ในการปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์
ประศาสน์ ด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการจัดกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 86 ลําดับที 10
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการจัด
กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75 ลําดับ
ที 13
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ใน
การจัดกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 88 ลําดับที 3
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน
ชุมชน เป็นค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 84 ลําดับที1
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า เป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ เช่น ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุการ
แพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน เครืองหมายประจําตัวสัตว์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และค่าวัสดุอืนๆ หรือรายการอืนๆ ตามความจํา
เป็นและเหมาะสมทีเกียวข้องกับโครงการ ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 0120 ลว 12 ม.ค.2560 เรือง แนวทางการดําเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ครัวเรือนในการรักษาสิงแวดล้อม
และการจัดการขยะมูลฝอย

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ครัวเรือน
ในการรักษาสิงแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการจัด
กรรม ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ
ศึกษาดูงานนอกสถานทีของอาสาสมัคร อสม. แกนนําสุขภาพตําบลพงศ์
ประศาสน์

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค และศึกษาดูงานนอกสถานทีของอาสาสมัคร อสม. แกนนํา
สุขภาพตําบลพงศ์ประศาสน์ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเช่าทีพัก บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 85  ลําดับที 1
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์ เป็นค่า
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง
ในการจัดกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 84 ลําดับที 6
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร เป็น
ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุ นํายาเคมี ชุดตรวจ
อาหารหรือวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เวชภัณฑ์ ป้ายต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการจัดกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 84 ลําดับที 5
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษาดูงานนอกสถานทีของ
ผู้สูงอายุ

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษาดูงาน
ของผู้สูงอายุในเขต อบต.พงศ์ประศาสน์ เกียวกับการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคและการโภชนาการ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ แผงปิด
ประกาศ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ เครืองดับ
เพลิง ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายจราจร ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสําหรับใช้เกียวกับโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ไม้แผ่น
ป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี และพู่กัน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก ตลับหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในพืนทีเขตชุมชน/หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท เพือให้ประชาชน
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมดําเนินการใน
กิจกรรมต่างๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว 73 ลงวันที 14 มกราคม 2557

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,822,160 บาท
งบบุคลากร รวม 2,973,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,973,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,216,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองช่าง พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปีตามตําแหน่ง และอัตราที ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา ดังนี
- นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง)  เป็นเงิน 369,480 บาท
- วิศวกรโยธา  เป็นเงิน 355,320 บาท
- นายช่างโยธา  เป็นเงิน 194,280 บาท
- เจ้าพนักงานการประปา  เป็นเงิน 297,900 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองช่างทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน่งและมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับอยู่ ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,564,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไปของกองช่าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 13
 อัตรา ดังนี
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา  เป็นเงิน 168,120 บาท
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  เป็นเงิน 119,760 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  เป็นเงิน 138,000 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการประปา  เป็นเงิน 137,040 บาท
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา  เป็นเงิน 138,000 บาท
- พนักงานขับรถยนต์  เป็นเงิน 108,000 บาท
- คนงานทัวไป  จํานวน 7 อัตรา เป็นเงิน 756,000 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 149,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปของกองช่าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน จํานวน 13 อัตรา ดังนี
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  เป็นเงิน 24,000 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  เป็นเงิน 24,000 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการประปา  เป็นเงิน 24,000 บาท
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา  เป็นเงิน 24,000 บาท
- พนักงานขับรถยนต์  เป็นเงิน 12,000 บาท 
- คนงานทัวไป  จํานวน 7 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,045,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างเหมาแบก
หามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดรูปสี ค่าจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอก และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกินจากการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียน  ตังไว้ 50,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพือการศึกษา การฝึก
อบรม และสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างของกองช่าง ตามระเบียบฯ กําหนด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตังไว้ 100,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดี เครืองอัดสําเนา เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  ตังไว้ 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 725,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในสํานักงาน อาคาร สถานทีและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า โคมไฟโฟโต้อิเล็กตรอน ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และ
อุปกรณ์ต่างๆ สําหรับติดตังและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ อิฐ กระเบือง สังกะสี ทราย บล็อก แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็ก
เส้น เหล็กกล่อง ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอม เสียม ขวาน ท่อ อุปกรณ์
ประปา ฯลฯ สําหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารสํานักงาน สิงก่อสร้างอืนๆ ที
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใช้กับรถยนต์ของกอง
ช่าง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสําหรับใช้เกียวกับโฆษณาเผยแพร่และประชา
สัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สีและพู่กัน ฟิล์ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้ในสํานักงาน เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยางมะตอย หรือวัสดุอืนๆ เพือใช้ในการซ่อม
แซมถนนและงานบํารุงทาง รวมถึงค่าจัด ซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้า
ลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

งบลงทุน รวม 804,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 804,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน มีพนักพิงและทีวางแขน จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน ชนิดมีพนักพิงและทีวาง
แขน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,500 บาท จัดซือตามราคาท้องถิน บรรจุใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 203 ลําดับที 35
จัดซือตู้ล๊อกเกอร์ 12 ประตู  จํานวน 1 ตู้ จํานวน 9,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซ์อตู้
ล๊อกเกอร์ 12 ประตู จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 9,200 บาท เป็นเงิน 9,200 บาท มี
ขนาดความกว้างไม่ตํากว่า 91.4 เซนติเมตร ขนาดยาวไม่ตํา
กว่า 45.7 เซนติเมตร ขนาดความสูงไม่ตํากว่า 183 เซนติเมตร รายการ
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องถิน บรรจุในแผนพัฒนา
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 203 ลําดับที 33
จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เป็น
เงิน 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560) บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 203 ลําดับที 31
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คันๆ ละ 38,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
  (1) กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซี
ซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้
  (2) ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
  (3) การจัดซือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560) บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 203 ลําดับที 30
จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จํานวน 1 คัน จํานวน 688,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จํานวน 1
 คันๆ ละ 688,000 บาท  สําหรับใช้งานส่วนราชการกองช่าง  โดยมีราย
ละเอียดดังนี
- มีขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 
- มีนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 1 ตัน
- มีช่องว่างด้านหลังคนขับสําหรับนังหรือเก็บของได้
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ รายการที 8.2.2 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560
) บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 203 ลําดับที 38
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ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซือกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า  จํานวน 1 ชุด จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 34,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตัง
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตังตรงตามธรรมชาติ
3. มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
4. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
5. ขนาดความกว้างของภาพทีเห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30
 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7. ค่าตัวคูณคงที 100
8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ทีมีช่วงการทํางานของระบบ
อัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/-12 ลิปดา
9. ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน +/-1.5
 มิลลิเมตร
10.ความไวของระดับนําฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2
 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
11.มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
12.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
13.อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14.อ่านค่ามุมดดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
15.ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
16.อุปกรณ์ประกอบด้วย
      - มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
      - มีขาตังกล้องเลือนขึนลงได้ พร้อมลูกดิงและสาย 1 ชุด
      - มีฝาครอบเลนส์
      - มีชุดเครืองมือปรับแก้ประจํากล้อง
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560) บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 203 ลําดับที 34
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครืองๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือตามรายการและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ลําดับที 7 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 203 ลําดับที 36
จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน 1 ชุด

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดัง
นี
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ลําดับที 39 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 203 ลําดับที 29
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  2  เครือง จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 2
 เครืองๆ ละ 2,800 บาท  เป็นเงิน  5,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 203 ลําดับ
ที 37
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคม เพือ
การป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่าย
ทางสังคม เพือป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการอืนๆ เกียวกับกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 87 ลําดับที 15

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดฯ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติต่อสู้เพือเอาชนะยา
เสพติด และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.3/ว
 2956 ลงวันที 31 ต.ค.2555 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 88 ลําดับที 1
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ และ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 56 ลําดับที 1
ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธาณภัย อบต.พงศ์
ประศาสน์

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย อบต.พงศ์ประศาสน์ ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ และการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 118 ลําดับที 61
ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสภาเด็กและ
เยาวชนของตําบลพงศ์ประศาสน์ เพือการขับเคลือนงานสภาเด็กและ
เยาวชนในพืนที บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 107 ลําดับที 4

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1-10
   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่
บ้านๆ ละ 10,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า177 ลําดับที 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 769,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 709,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 709,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการกีฬาเพือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถินอําเภอบาง
สะพาน

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถินอําเภอบาง
สะพาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอบางสะพาน เพือ
เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ตลอด จนสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลําดับที 2
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลพงศ์ประศาสน์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบลพงศ์
ประศาสน์ เพือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัวไป ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลําดับที 1
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน ประจําปี 2561 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่
บ้าน ประจําปี 2561 ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชนในชุมชน/หมู่บ้านของตําบลพงศ์ประศาสน์ เพือเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลําดับที 5
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันเด็กแห่งชาติ และ
ค่าของขวัญ ของรางวัลต่างๆ สําหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนที

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 60,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า  ตังไว้  20,000
  บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ บ้านฝ่าย
ท่า ประจําปี 2561 แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า บรรจุ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 182 ลําดับที 1
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านม้าร้อง  ตังไว้  20,000
  บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ บ้านม้า
ร้อง ประจําปี 2561 แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านม้าร้อง บรรจุ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 182 ลําดับที 2
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านหลักเมือง  ตังไว้  20,000
  บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ บ้านหลัก
เมือง ประจําปี 2561 แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านหลัก
เมือง บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 182 ลําดับที 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการถวายเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายเทียน
พรรษา ประจําปี 2561 เช่น จัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่า
ใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการดังกล่าว เพือส่งเสริมการทํานุบํารุง
และรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้าน รวมทังศิลปวัฒนธรรมท้องถินและ
ภูมิปัญญาไทยโดยถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล นโยบายที 3 ด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 122 ลําดับที 2
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรม
สําหรับเทิดทูนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
วันสงกรานต์ของตําบลพงศ์ประศาสน์ บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 87 ลําดับที 14

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 6,564,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,214,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,214,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนดอน  หมู่ที 6 บ้านห้วยแก้ว จํานวน 1,080,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบน
ดอน  STA.0+000 - STA.0+370 ระยะ
ทาง 370 เมตร กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ล่ะ 0.50 เมตร พืนทีรวมไม่น้อยกว่า   1,850  ตารางเมตร  (ตาม
แบบ อบต.พงศ์ประศาสน์กําหนด) หมู่ที 6  บ้านห้วยแก้ว ตําบลพงศ์
ประศาสน์ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวน
เงิน 1,080,000 บาท  (หนึงล้านแปดหมืนบาทถ้วน)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายนําล้นคลองบางสะพาน  หมู่ที 8 
บ้านทุ่งขีต่าย

จํานวน 560,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายนําล้นคลองบาง
สะพาน  STA.0+380 - STA.0+615 ระยะ
ทาง 235 เมตร กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ล่ะ 0.50 เมตร พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 940  ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 
เมตร  จํานวน 4 ท่อน (ตามแบบ อบต.พงศ์ประศาสน์กําหนด) หมู่
ที 8  บ้านทุ่งขีต่าย ตําบลพงศ์ประศาสน์  อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  จํานวนเงิน    560,000   บาท  (ห้าแสนหกหมืนบาท
ถ้วน)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังโกงกาง  หมู่ที 9 บ้านต้นทองหลาง จํานวน 580,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัง
โกงกาง  STA.0+000 - STA.0+250 ระยะ
ทาง 250 เมตร กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 1,000  ตร.ม. หมู่ที 9  บ้านต้นทองหลาง ตําบลพงศ์
ประศาสน์  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวน
เงิน  580,000 บาท  (ห้าแสนแปดหมืนบาทถ้วน)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บนําเขามะค่า-สร้อยแก้ว  หมู่ที 8 
บ้านทุ่งขีต่าย

จํานวน 880,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างเก็บนําเขา
มะค่า-สร้อยแก้ว STA 0+370 - STA 0+740  ระยะทาง 370 ม
. กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ล่ะ 0.50 เมตร พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 1,480  ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ขนาด ศก. 0.80 เมตร จํานวน 4 ท่อน (ตามแบบ อบต.พงศ์
ประศาสน์กําหนด) หมู่ที 8  บ้านทุ่งขีต่าย ตําบลพงศ์ประศาสน์  อําเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวนเงิน  880,000  บาท (แปดแสน
แปดหมืนบาทถ้วน)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฉลิมชัย หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า จํานวน 820,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฉลิม
ชัย STA.0+700 - STA.0+980 ระยะ
ทาง 280 เมตร กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ล่ะ 0.50 เมตร พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 1,400  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบ
ต.พงศ์ประศาสน์กําหนด)  หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า ตําบลพงศ์
ประศาสน์  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวน
เงิน 820,000 บาท (แปดแสนสองหมืนบาทถ้วน)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมพัฒน์  หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า จํานวน 610,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วม
พัฒน์ STA. 0+000 - 0+210 ระยะ
ทาง 210 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ล่ะ 0.50 เมตร พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 1,050  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.พงศ์
ประศาสน์กําหนด) หมู่ที 1  บ้านฝ่ายท่า  ตําบลพงศ์ประศาสน์  อําเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวนเงิน  610,000  บาท (หกแสน
หนึงหมืนบาทถ้วน)
ก่อสร้างถนนสายอ่างเก็บนําคลองชะม่วง ช่วงที 1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 3 บ้านชะม่วง

จํานวน 970,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายอ่างเก็บนําคลองชะม่วง ช่วงที 1 ผิว
จราจร คสล.  STA. 0+100 - 0+405  ระยะ
ทาง 305 เมตร กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ล่ะ 0.50 เมตร พืนทีรวมไม่น้อยกว่า     1,525  ตารางเมตร ช่วงที 2 ผิว
จราจรปรับระดับด้วยหินคลุก STA 0+405 - STA 1+255 ระยะ
ทาง 850 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลีย 0.05 ม. พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 4,250  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.พงศ์ประศาสน์กําหนด) หมู่ที 3 บ้าน
ชะม่วง ตําบลพงศ์ประศาสน์  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์  จํานวนเงิน  970,000 บาท  (เก้าแสนเจ็ดหมืนบาทถ้วน)
ก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว ซอยร่วมใจ  หมู่ที 
6 บ้านห้วยแก้ว

จํานวน 234,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.ชนิดช่องเดียว ซอยร่วม
ใจ ขนาดช่องระบายนํา 2.40 x 1.60 เมตร  ยาว  5.40  เมตร  พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 5.00  เมตร  ยาว  20  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 100 ตารางเมตร   (ตามแบบ อบต.พงศ์ประศาสน์กําหนด) หมู่
ที 6  บ้านห้วยแก้ว ตําบลพงศ์ประศาสน์  อําเภอบางสะพาน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  จํานวนเงิน  234,000  บาท (สองแสนสามหมืนสีพัน
บาทถ้วน)
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ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอยเฉลิมชัย 2 ช่วงที 1  หมู่ที 1 
บ้านฝ่ายท่า

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอยเฉลิม
ชัย 2 ช่วงที 1 STA.0+000 - STA 0+800 ระยะ
ทาง 800 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที 2 ระยะ
ทาง 190 เมตร กว้าง 3.00 เมตร  หนาเฉลีย 0.05 เมตร พืนทีรวมไม่
น้อยกว่า 3,770 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.พงศ์ประศาสน์กําหนด) หมู่
ที 1  บ้านฝ่ายท่า   ตําบลพงศ์ประศาสน์  อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์   จํานวนเงิน  70,000  บาท (เจ็ดหมืนบาทถ้วน)
ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ถนนสายทุ่งฝ้าย  หมู่ที 3 บ้านชะม่วง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ถนนสายทุ่ง
ฝ้าย STA.0+000 - STA.2+100 ระยะ
ทาง 2,100 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 10,500 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.พงศ์ประศาสน์กําหนด) หมู่
ที 3 บ้านชะม่วง   ตําบลพงศ์ประศาสน์  อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  จํานวนเงิน  200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ถนนสายสระหลวง  หมู่ที 3 บ้านชะ
ม่วง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ถนนสายสระ
หลวง STA.0+000 - STA.1+100 ระยะ
ทาง 1,100 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 5,500 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.พงศ์ประศาสน์กําหนด) หมู่
ที 3 บ้านชะม่วง  ตําบลพงศ์ประศาสน์  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์  จํานวนเงิน  100,000  บาท (หนึงแสนบาทถ้วน)
ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ถนนสายหนองข้าวเหนียว  หมู่ที 3 
บ้านชะม่วง

จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ถนนสายหนองข้าว
เหนียว STA.0+000 - STA.1+200 ระยะ
ทาง 1,200 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 6,000 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.พงศ์ประศาสน์กําหนด) หมู่
ที 3 บ้านชะม่วง  ตําบลพงศ์ประศาสน์  อําเภอบางสะพาน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  จํานวนเงิน  110,000  บาท (หนึงแสนหนึงหมืนบาท
ถ้วน)

งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 350,000 บาท
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา สายโรงเรียนโสตฯ - มัสยิด หมู่
ที 9 บ้านต้นทองหลาง  ตังไว้ 350,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา สายโรงเรียน
โสตฯ - มัสยิด หมู่ที 9 บ้านต้นทองหลาง ระยะทางรวม 935 เมตร ให้
แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางสะพาน
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพทาง
การเกษตร การฝึกอบรมให้ความรู้ทาง ด้านการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรแก่เกษตรกร และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้องในการจัด
กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 94 ลําดับ
ที 23

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,743,470 บาท
งบกลาง รวม 15,743,470 บาท
งบกลาง รวม 15,743,470 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท
เพือสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง และผู้ประกัน
ตน (พนักงานจ้าง) อัตราสมทบ 5% ของค่าจ้าง และสมทบเพิมเติมจาก
เงินทีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1326 ลงวัน
ที 4 กรกฎาคม 2560 ข้อ 5

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,070,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ในกิจการ
ประปาท้องถินขององค์การบริหารส่วนตําบลพงศ์ประศาสน์

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,423,600 บาท
เพือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สุงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไปทีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และ
ได้ขึนทะเบียนของรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้
แล้ว ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวัน
ที 23 มิถุนายน 2560 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า104 ลําดับที 2

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,736,000 บาท
เพือรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการทีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอ
รับเงินเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว ตามแนวทาง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 บรรจุ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า104 ลําดับที 2
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับการสนับสนุนสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้
แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่
ยากจน หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียง
ตนเองได้ โดยผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวมจํานวน 23 ราย ดังนี
- ผู้ป่วยรายเก่า จํานวน 18 ราย
- ผู้ป่วยรายใหม่ จํานวน 5 ราย
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2560 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า104
 ลําดับที 2

สํารองจ่าย จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน หรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบ
ประมาณรายจ่ายประเภทใด ประเภทหนึง และทีไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า และสําหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบ
ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอืนๆ ฯลฯ ตามความจํา
เป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ หรือเพือป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่าย หรือกรณีทีมี
หนังสือสังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 270,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตังไว้ 250,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน หรือ
พืนที ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที 19
 กุมภาพันธ์ 2557 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 84
 ลําดับที 7
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  ตังไว้ 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่า
ปรับตามกฎหมายจราจรทางบก

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 305,870 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,070,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 270,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 138,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 300,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,423,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

305,870

สํารองจ่าย 1,500,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,736,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,564,920 1,001,280 614,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 149,160 120,000 120,000

เงินเดือนพนักงาน 1,216,980 720,540 1,217,160

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 10,000 10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,070,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 270,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 138,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 300,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,423,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

305,870

สํารองจ่าย 1,500,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,736,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,800,000 1,800,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,585,080 4,765,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 54,000 78,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 252,000 641,160

เงินเดือนพนักงาน 4,297,980 7,452,660

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 378,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 115,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 70,000 115,000 75,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

30,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร (รี
ไซเคิล)

350,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
กีฬาเพือเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิน
อําเภอบางสะพาน

250,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาตําบลพงศ์
ประศาสน์

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

70,000 70,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 70,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 667,000 927,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 55,000 55,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 400,000 400,000

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)

350,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
กีฬาเพือเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิน
อําเภอบางสะพาน

250,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาตําบลพงศ์
ประศาสน์

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาหมู่บ้าน 
ประจําปี 2561

150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

9,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
พัฒนาปรับปรุงแผน
ข้อบัญญัติสาธารณสุข

25,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพ
ติดฯ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

15,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ
วารสาร สิงพิมพ์

ค่าใช้จ่ายในการวาง
และปรับปรุงผังเมือง
และชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม เฝ้าระวัง แก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

100,000

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

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาหมู่บ้าน 
ประจําปี 2561

150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

9,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
พัฒนาปรับปรุงแผน
ข้อบัญญัติสาธารณสุข

25,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง 600,000 600,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพ
ติดฯ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

150,000 165,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ
วารสาร สิงพิมพ์ 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการวาง
และปรับปรุงผังเมือง
และชุมชน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม เฝ้าระวัง แก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

100,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน (e-LAAS)

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนกิจกรรมศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
18 มีนาคม วันท้องถิน
ไทย
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ถวายเทียนพรรษา 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปฏิบัติการศูนย์ป้องกัน
บรรเทาสาธาณภัย อบ
ต.พงศ์ประศาสน์

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันควบคุมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ใน
ชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ครัว
เรือนในการรักษาสิง
แวดล้อมและการ
จัดการขยะมูลฝอย

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนกิจกรรมศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

250,000 250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
18 มีนาคม วันท้องถิน
ไทย

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ถวายเทียนพรรษา 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปฏิบัติการศูนย์ป้องกัน
บรรเทาสาธาณภัย อบ
ต.พงศ์ประศาสน์

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันควบคุมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ใน
ชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ครัว
เรือนในการรักษาสิง
แวดล้อมและการ
จัดการขยะมูลฝอย

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

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

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่ห่าง
ไกลเอดส์

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมสุขาภิบาล
อาหาร

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
การศึกษาดูงานนอก
สถานทีของผู้สูงอายุ

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างความร่วม
มือของเครือข่ายทาง
สังคม เพือการป้องกัน
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

541,500

ส่งเสริมการพัฒนา
เครือข่ายสภาเด็กและ
เยาวชน

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 100,000 20,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

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

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่ห่าง
ไกลเอดส์

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมสุขาภิบาล
อาหาร

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
การศึกษาดูงานนอก
สถานทีของผู้สูงอายุ

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างความร่วม
มือของเครือข่ายทาง
สังคม เพือการป้องกัน
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

541,500

ส่งเสริมการพัฒนา
เครือข่ายสภาเด็กและ
เยาวชน

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 830,000 1,150,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 290,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,255,200

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000 20,000

วัสดุอืน 200,000 20,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน  
ชนิดมีพนักพิงและที
วางแขน  จํานวน 1 ตัว

3,500

จัดซือเก้าอีสํานักงาน มี
พนักพิงและทีวางแขน 
จํานวน 1 ตัว

3,500

จัดซือตู้ล๊อกเกอร์ 12 
ประตู  จํานวน 1 ตู้ 9,200

จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้ 5,500

จัดซือโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์  จํานวน 
1 ตัว

2,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 360,000 360,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,255,200

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 45,000 60,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 220,000

วัสดุอืน 20,000 250,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 20,000 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 50,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 250,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน  
ชนิดมีพนักพิงและที
วางแขน  จํานวน 1 ตัว

3,500

จัดซือเก้าอีสํานักงาน มี
พนักพิงและทีวางแขน 
จํานวน 1 ตัว

3,500

จัดซือตู้ล๊อกเกอร์ 12 
ประตู  จํานวน 1 ตู้ 9,200

จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้ 5,500

จัดซือโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์  จํานวน 
1 ตัว

2,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่สัน

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึก (Ink Tank 
Printer)
ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จัดซือคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครือง

16,000

จัดซือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  จํานวน 1 
เครือง

16,000

จัดซือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครือง

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 
1 เครือง
จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน 1 
เครือง

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน 1 
ชุด

4,300

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน 2 
ชุด

8,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่สัน

10,000 10,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึก (Ink Tank 
Printer)

4,300 4,300

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 14,000 14,000

จัดซือคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครือง

16,000

จัดซือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  จํานวน 1 
เครือง

16,000

จัดซือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครือง

21,000 21,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 
1 เครือง

16,000 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน 1 
เครือง

4,300 4,300

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน 1 
ชุด

4,300

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน 2 
ชุด

8,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองพิมพ์
พร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครือง

4,300

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
 จํานวน  2  เครือง

5,600

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
 จํานวน 3 เครือง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 60,000

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเครืองฉีดนําแรง
ดันสูงมอเตอร์ไฟฟ้า  
จํานวน 1 เครือง

8,000

จัดซือเสือชูชีพ จํานวน 
5 ตัว

ติดตังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
แบบภายในและภาย
นอก จํานวน 1 
โครงการ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จํานวน 
1 คัน

38,000

จัดซือรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
จํานวน 1 คัน

688,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง จํานวน 1 ชุด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองพิมพ์
พร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครือง

4,300

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
 จํานวน  2  เครือง

5,600

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
 จํานวน 3 เครือง

8,400 8,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 30,000 190,000

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเครืองฉีดนําแรง
ดันสูงมอเตอร์ไฟฟ้า  
จํานวน 1 เครือง

8,000

จัดซือเสือชูชีพ จํานวน 
5 ตัว 3,000 3,000

ติดตังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
แบบภายในและภาย
นอก จํานวน 1 
โครงการ

1,000,000 1,000,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จํานวน 
1 คัน

38,000

จัดซือรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
จํานวน 1 คัน

688,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง จํานวน 1 ชุด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือกล้องถ่ายรูป
ระบบดิจิตอลพร้อม
อุปกรณ์  จํานวน 1 ตัว

จัดซือตู้ลําโพงขยาย
เสียง ชนิดเคลือนที 
สําหรับใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือกล้องระดับ 
ขนาดกําลังขยาย 30 
เท่า  จํานวน 1 ชุด

34,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบน
ดอน  หมู่ที 6 บ้านห้วย
แก้ว

1,080,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายฝายนํา
ล้นคลองบางสะพาน  
หมู่ที 8 บ้านทุ่งขีต่าย

560,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายวัง
โกงกาง  หมู่ที 9 บ้าน
ต้นทองหลาง

580,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายอ่างเก็บ
นําเขามะค่า-สร้อยแก้ว 
 หมู่ที 8 บ้านทุ่งขีต่าย

880,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยเฉลิม
ชัย หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า

820,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยร่วม
พัฒน์  หมู่ที 1 บ้าน
ฝ่ายท่า

610,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือกล้องถ่ายรูป
ระบบดิจิตอลพร้อม
อุปกรณ์  จํานวน 1 ตัว

20,000 20,000

จัดซือตู้ลําโพงขยาย
เสียง ชนิดเคลือนที 
สําหรับใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

25,000 25,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือกล้องระดับ 
ขนาดกําลังขยาย 30 
เท่า  จํานวน 1 ชุด

34,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบน
ดอน  หมู่ที 6 บ้านห้วย
แก้ว

1,080,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายฝายนํา
ล้นคลองบางสะพาน  
หมู่ที 8 บ้านทุ่งขีต่าย

560,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายวัง
โกงกาง  หมู่ที 9 บ้าน
ต้นทองหลาง

580,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายอ่างเก็บ
นําเขามะค่า-สร้อยแก้ว 
 หมู่ที 8 บ้านทุ่งขีต่าย

880,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยเฉลิม
ชัย หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า

820,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยร่วม
พัฒน์  หมู่ที 1 บ้าน
ฝ่ายท่า

610,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนสายอ่าง
เก็บนําคลองชะม่วง 
ช่วงที 1 ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 3 บ้านชะม่วง

970,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชนิดช่องเดียว ซอย
ร่วมใจ  หมู่ที 6 บ้าน
ห้วยแก้ว

234,000

ปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกบดอัดแน่น ถนน
ซอยเฉลิมชัย 2 ช่วงที 
1  หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า

70,000

ปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกบดอัดแน่น ถนน
สายทุ่งฝ้าย  หมู่ที 3 
บ้านชะม่วง

200,000

ปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกบดอัดแน่น ถนน
สายสระหลวง  หมู่ที 3 
บ้านชะม่วง

100,000

ปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกบดอัดแน่น ถนน
สายหนองข้าวเหนียว  
หมู่ที 3 บ้านชะม่วง

110,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ต่อเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหิน
กอง  หมู่ที 2 บ้านหิน
กอง

130,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 60,000 100,000 165,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 350,000 1,942,000

รวม 15,743,470 100,000 6,564,000 869,000 380,000 4,822,160 3,598,820 6,084,360
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนสายอ่าง
เก็บนําคลองชะม่วง 
ช่วงที 1 ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 3 บ้านชะม่วง

970,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชนิดช่องเดียว ซอย
ร่วมใจ  หมู่ที 6 บ้าน
ห้วยแก้ว

234,000

ปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกบดอัดแน่น ถนน
ซอยเฉลิมชัย 2 ช่วงที 
1  หมู่ที 1 บ้านฝ่ายท่า

70,000

ปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกบดอัดแน่น ถนน
สายทุ่งฝ้าย  หมู่ที 3 
บ้านชะม่วง

200,000

ปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกบดอัดแน่น ถนน
สายสระหลวง  หมู่ที 3 
บ้านชะม่วง

100,000

ปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกบดอัดแน่น ถนน
สายหนองข้าวเหนียว  
หมู่ที 3 บ้านชะม่วง

110,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ต่อเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหิน
กอง  หมู่ที 2 บ้านหิน
กอง

130,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 35,000 35,000

เงินอุดหนุนเอกชน 325,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,292,000

รวม 1,408,000 14,060,780 53,630,590
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