
องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน

 อําเภอบางสะพาน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ 2560

ของ

เรื่อง





หนา

สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 1-4

บันทึกหลักการและเหตุผล 5

รายจายตามงานและงบรายจาย  6-9

สวนที่ 2 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 10-11

รายงานประมาณการรายรับ 12-14

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 15-17

รายงานประมาณการรายจาย 18-48

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

     แผนงานบริหารงานทั่วไป  49-58

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน  59-60

     แผนงานการศึกษา  60-66

     แผนงานสาธารณสุข  66-69

     แผนงานเคหะและชุมชน  69-72

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  72-73

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  73-74

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  74-76

     แผนงานการเกษตร 76

     แผนงานงบกลาง  76-77

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย (ตามแผนงาน)  78-85

สวนที่ 3

งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปาสวนทองถิ่น

     การประปาผิวดินอางเก็บน้ําเขามะคา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 86

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย  87-88

     การประปาผิวดินอางเก็บน้ําไทรหงษ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 89

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย  90-91

สารบัญ



     การประปาผิวดินอางเก็บน้ําพุระกํา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 92

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย  93-95

ภาคผนวก

สําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ประมาณราคาคากอสราง































ป 2557 ป 2558

12,252.00 531,543.13 -5.20

1,711.47 83,814.49 -5.98

7,436.00 53,353.00 0.00

0.00 100,000.00 0.00

21,399.47 768,710.62

232.80 3,278.60 9.38

0.00 0.00 100.00

288.00 1,708.20 50.00

200.00 830.00 0.00

40.00 10.00 100.00

2,000.00 1,200.00 -28.57

อําเภอ บางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 

วันที่พิมพ : 23/9/2559  16:21:11 หนา : 1/1
รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

     ภาษีบํารุงทองที่ 0.00 70,200 % 66,000

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 635,000 % 602,000

     อากรรังนกอีแอน 0.00 0 % 0

     ภาษีปาย 0.00 104,000 % 104,000

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 809,200 772,000

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0 % 1,000

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 3,200 % 3,500

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 0.00 1,000 % 1,000

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 5,000 % 7,500

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 4,200 % 3,000

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0 % 2,000



ป 2557 ป 2558

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 100.00

0.00 650.00 -37.50

160.00 540.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,920.80 8,216.80

1,500.00 3,500.00 0.00

167,362.13 207,746.19 0.00

0.00 50,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

168,862.13 261,246.19

12,000.00 33,100.00 0.00

0.00 0.00 0.00

6,829.00 42,569.00 1.74

18,829.00 75,669.00

     คาปรับอื่น ๆ 0.00 4,000 % 2,500

     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 10,000 % 20,000

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 3,000 % 3,000

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,000 % 1,000

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 0.00 31,400 44,500

     ดอกเบี้ย 0.00 450,000 % 450,000

     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 3,000 % 3,000

     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0 % 0

     เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ 0.00 0 % 0

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 0.00 453,000 453,000

     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 500 % 500

     คาขายแบบแปลน 0.00 120,000 % 120,000

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 0.00 292,500 295,500

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 172,000 % 175,000

หมวดภาษีจัดสรร



ป 2557 ป 2558

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 262,134.64 53.70

608,781.98 5,362,070.68 23.49

1,103,594.66 3,174,733.67 8.35

147,016.51 440,368.96 77.51

515,051.59 1,506,985.54 17.14

707,813.75 2,323,062.67 9.91

0.00 3,900.00 0.00

0.00 0.00 100.00

78,839.24 131,113.27 51.26

39,843.96 55,791.05 58.73

1,165,522.00 1,871,853.00 -7.50

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 100.00

0.00 19.40 0.00

4,366,463.69 15,132,032.88

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 0.00 270,000 % 415,000

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 0.00 4,430,000 % 4,800,000

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 6,672,700 % 8,240,000

     ภาษีสุรา 0.00 1,750,000 % 2,050,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 676,000 % 1,200,000

     อากรประมง 0.00 0 % 0

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 3,230,000 % 3,550,000

     คาภาคหลวงแร 0.00 238,000 % 360,000

     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 0.00 0 % 3,000

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน
0.00 4,000,000 % 3,700,000

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 0.00 157,500 % 250,000

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0 % 1,000

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 4,700 % 4,700

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 21,528,900 24,673,700

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 100,000 % 100,000

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป



ป 2557 ป 2558

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

9,916,435.00 8,882,188.00 142.39

9,916,435.00 8,882,188.00

14,494,910.09 25,128,063.49

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่

และภารกิจถายโอนเลือกทํา
0.00 9,775,000 % 23,694,000

รวมทุกหมวด 0.00 32,890,000 49,932,700

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 9,775,000 23,694,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 49,932,700   บาท  แยกเปน

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีบํารุงทองที่ 66,000

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่รับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร 772,000

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 602,000

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,500

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,000

ภาษีปาย 104,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 44,500

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 1,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,000

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,500

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาปรับการผิดสัญญา 20,000

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ 2,500

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,000

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดลดลง

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดลดลง

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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จํานวน บาท

คาใบอนุญาตอื่นๆ 3,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 453,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 295,500

คาขายแบบแปลน 120,000

คาเชาหรือบริการสถานที่ 3,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ดอกเบี้ย 450,000

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 175,000

ประมาณการไวสูงกวากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 500

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,240,000

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 4,800,000

หมวดภาษีจัดสรร 24,673,700

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 415,000

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสุรา 2,050,000

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวารัฐบาลจะจัดสรรใหมากกวาเดิม

ภาษีสรรพสามิต 3,550,000

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวารัฐบาลจะจัดสรรใหมากกวาเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,200,000

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร 360,000

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปโตรเลียม 250,000

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวารัฐบาลจะจัดสรรใหมากกวาเดิม

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 3,000

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวารัฐบาลจะจัดสรรใหลดลง

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

่      

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,694,000

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 23,694,000

ประมาณการไวใกลเคียงกับที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่นๆ 100,000

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 4,700

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,000

ประมาณการไวใกลเคียงกับทีไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 3,700,000



ป 2557 ป 2558

171,360.00 299,880.00 0 %

14,040.00 24,570.00 0 %

14,040.00 24,570.00 0 %

28,800.00 50,400.00 0 %

600,000.00 1,050,000.00 0 %

828,240.00 1,449,420.00

345,500.00 877,384.36 29.35 %

63,040.00 0.00 -100 %

66,590.32 102,900.00 4.17 %

217,000.00 529,939.32 -1.36 %

131,000.00 40,950.00 0 %

อําเภอบางสะพาน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ

วันที่พิมพ : 23/9/2559  16:23:20

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,020,850.00 1,800,000 1,800,000

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,410,759.50 2,484,720 2,484,720

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 20,474.75 42,120 42,120
เงนคาตอบแทนเลขานุการ/ทปรกษานายกเทศมนตร 

นายกองคการบริหารสวนตําบล
49,200.00 86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 299,760.00 514,080 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 20,474.75 42,120 42,120

คาตอบแทนพนักงานจาง 347,970.00 1,194,960 1,178,760

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 219,030.00 180,000 180,000

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 115,011.48 6,000 0

เงินประจําตําแหนง 21,000.00 201,600 210,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 370,370.00 1,995,360 2,581,080



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

823,130.32 1,551,173.68

1,651,370.32 3,000,593.68

0.00 9,150.00 0 %

2,200.00 0.00 150 %

11,400.00 21,000.00 0 %

7,276.00 2,100.00 75 %

2,885.00 0.00 0 %

23,761.00 32,250.00

152,000.00 195,822.81 -11.44 %

0.00 7,700.00 -26.67 %

0.00 354,650.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 284.62 %

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
0.00 20,000 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 20,000 50,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,073,381.48 3,577,920 4,149,840

รวมงบบุคลากร 2,484,140.98 6,062,640 6,634,560

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 125,200.00 606,360 537,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 9,011.25 0 0

รวมคาตอบแทน 22,358.25 110,000 155,000

คาเชาบาน 9,710.00 50,000 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,637.00 20,000 35,000

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน 0.00 20,000 20,000

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง 198,535.05 130,000 500,000

การฝกอบรมและศึกษาดูงาน 0.00 400,000 400,000

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0.00 5,000 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 33,367.00 75,000 55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

20,176.00 34,854.00 -16.67 %

920.00 1,200.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -40 %

0.00 25,000.00 0 %

39,125.00 0.00 0 %

4,500.00 1,000.00 0 %

26,683.52 16,780.11 239.62 %

243,404.52 637,006.92

0.00 11,055.00 0 %

0.00 6,540.00 0 %

0.00 0.00 233.33 %

84,737.10 128,859.22 0 %

คาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมงาน

ทองเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ มหัศจรรยเมือง

สามอาว และงานกาชาด ประจําป 2558

0.00 0 0

คาใชจายในโครงการสงเสริมและสนับสนุน

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานของทองถิ่น ดวยการออกหนวยบริการ

ประชาชนเคลื่อนที่ (นายกฯ พบชุมชน)

0.00 0 0

คาใชจายในการวางและปรับปรุงผังเมืองและชุมชน 0.00 20,000 20,000

คาใชจายในโครงการ 18 มีนาคม วันทองถิ่นไทย 0.00 25,000 15,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 7,777.00 120,000 100,000

คาใชจายในการรับวารสาร สิ่งพิมพ 1,820.00 10,000 10,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,370.00 100,000 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 83,694.40 290,000 984,900

รวมคาใชสอย 450,393.45 1,706,360 2,651,900

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวง

มาลา
0.00 5,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 181,299.78 360,000 360,000

วัสดุงานบานงานครัว 0.00 15,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,700.00 30,000 100,000



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 200 %

28,500.00 2,500.00 0 %

1,810.00 0.00 0 %

115,047.10 148,954.22

72,600.38 128,563.19 -10.71 %

856.00 1,498.00 42.86 %

6,169.96 4,570.03 -33.33 %

2,514.00 9,033.00 0 %

0.00 6,038.04 0 %

82,140.34 149,702.26

464,352.96 967,913.40

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

วัสดุคอมพิวเตอร 11,000.00 60,000 60,000

วัสดุอื่น 0.00 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 10,000 30,000

คาบริการโทรศัพท 6,889.57 30,000 20,000

คาบริการไปรษณีย 10,859.00 25,000 25,000

คาไฟฟา 192,897.74 280,000 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,065.71 35,000 50,000

รวมคาวัสดุ 208,369.78 595,000 685,000

คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 901,910.43 2,801,360 3,856,900

งบลงทุน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,076.93 20,000 20,000

รวมคาสาธารณูปโภค 220,788.95 390,000 365,000

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว 0.00 21,000 0

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับการประชุมสภา

ทองถิ่น จํานวน 29 ตัว
0.00 0 116,000

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0.00 0 8,000

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว 0.00 10,500 0



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 13,500.00 0 %

20,000.00 0.00 0 %

28,050.00 0.00 0 %

11,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 0.00 20,000 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0.00 0 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร 60,000.00 0 0

คาจัดซื้อโตะขนาด 5 ฟุต พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด 0.00 0 0

คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 3 ตัว 0.00 17,500 0

คาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 0.00 0 0

คาจัดซื้อโตะขนาด 4 ฟุต พรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด 0.00 0 0

คาจัดซื้อแทมบูรีน จํานวน 1 คู 0.00 0 480

คาจัดซื้อลูกแซค จํานวน 1 คู 0.00 0 430

คาจัดซื้อกลองทอมบาคู  จํานวน 1 ชุด 0.00 0 6,500

คาจัดซื้อฉิ่งลงหิน จํานวน 1 คู 0.00 0 550

จัดซื้อไมโครโฟนไรสาย 4,815.00 0 0

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
0.00 0 7,900

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่องๆ ละ

 23,000 บาท
0.00 46,000 0



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 3,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

59,550.00 16,500.00

59,550.00 16,500.00

0.00 0.00 0 %

0.00 7,800.00 0 %

0.00 7,800.00

0.00 7,800.00

2,175,273.28 3,992,807.08

คาจัดซื้อจอคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว 0.00 3,300 0

คาจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED 0.00 0 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 

3,100 บาท
0.00 15,500 0

รวมงบลงทุน 72,815.00 133,800 146,960

งบเงินอุดหนุน

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2

 เครื่อง
0.00 0 6,400

รวมคาครุภัณฑ 72,815.00 133,800 146,960

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
0.00 0 700

จัดซื้อเครื่องพิมพ (Printer) ชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
8,000.00 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 35,000 35,000

รวมงานบริหารทั่วไป 3,458,866.41 9,032,800 10,673,420

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 35,000 35,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0.00 35,000 35,000

งานบริหารงานคลัง



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

122,930.00 277,027.42 40.41 %

6,630.00 0.00 -99.31 %

33,016.67 24,500.00 0 %

75,240.00 200,550.00 2.55 %

32,760.00 31,500.00 0 %

270,576.67 533,577.42

270,576.67 533,577.42

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

7,850.00 7,040.00 0 %

7,850.00 7,040.00

4,800.00 18,833.49 44.44 %

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 20,270.00 72,000 500

เงินประจําตําแหนง 0.00 42,000 42,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 336,551.48 885,200 1,242,900

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 572,821.48 1,451,040 1,746,920

รวมงบบุคลากร 572,821.48 1,451,040 1,746,920

คาตอบแทนพนักงานจาง 145,200.00 379,840 389,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 70,800.00 72,000 72,000

รวมคาตอบแทน 0.00 105,000 105,000

คาใชสอย

คาเชาบาน 0.00 10,000 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 25,000 25,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
0.00 50,000 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 20,000 20,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 34,200.00 90,000 130,000



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 209.79 %

0.00 0.00 0 %

4,200.00 4,320.00 0 %

0.00 0.00 100 %

6,500.00 4,900.00 0 %

15,500.00 28,053.49

0.00 16,316.00 0 %

0.00 0.00 0 %

5,000.00 15,570.00 0 %

5,000.00 31,886.00

28,350.00 66,979.49

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานคลัง
0.00 150,000 150,000

คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน
0.00 161,400 500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 15,000 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 50,000 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,900.00 30,000 30,000

รวมคาใชสอย 52,350.00 481,400 910,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 8,250.00 50,000 50,000

คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทํา

ระบบบัญชี
0.00 0 50,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 8,350.00 125,000 125,000

รวมงบดําเนินงาน 60,700.00 711,400 1,140,000

วัสดุคอมพิวเตอร 8,350.00 60,000 60,000

ครุภัณฑสํานักงาน



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 22,000.00 0 %

0.00 25,000.00 0 %

0.00 4,300.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 51,300.00

0.00 51,300.00

298,926.67 651,856.91

2,474,199.95 4,644,663.99

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 0

คาจัดซื้อตูบานเปดทึบสูง จํานวน 1 ตู 0.00 5,000 5,000

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร 40 ชอง จํานวน 

1 ตู
0.00 5,000 0

15,000.00

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว 0.00 17,500 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ 3,500.00 0 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 1,800.00 0 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

 จํานวน 2 เครื่อง
0.00 8,600 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 0.00 0 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0.00 0 0

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 653,821.48 2,198,540 2,891,920

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 4,112,687.89 11,231,340 13,565,340

รวมคาครุภัณฑ 20,300.00 36,100 5,000

รวมงบลงทุน 20,300.00 36,100 5,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
0.00 0 250,000

คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย

อาสาสมัครปองกันภัยฯ
0.00 250,000 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน
0.00 30,000 30,000

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง จํานวน 1 เสน 0.00 9,000 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาใชสอย 0.00 280,000 280,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 280,000 280,000

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 0.00 29,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 309,000 280,000

คาจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบดามจับ จํานวน 1 หัว 0.00 20,000 0

รวมคาครุภัณฑ 0.00 29,000 0



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 0 %

11,513.00 7,920.00 0 %

0.00 7,280.00 0 %

6,400.00 0.00 0 %

17,913.00 15,200.00

17,913.00 15,200.00

0.00 14,800.00 0 %

0.00 34,700.00 0 %

คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย

อาสาสมัครปองกันภัย
0.00 0 0

คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
0.00 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนฯ
0.00 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 61,600.00 0 0

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาดไมต่ํากวา 2 แรงมา 

จํานวน 1 เครื่อง
0.00 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาใชสอย 61,600.00 0 0

รวมงบดําเนินงาน 61,600.00 0 0

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาดไมต่ํากวา 4.6 แรงมา 

จํานวน 1 เครื่อง
0.00 0 0

ครุภัณฑอื่น



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 49,500.00

0.00 49,500.00

17,913.00 64,700.00

17,913.00 64,700.00

26,188.48 0.00 61.07 %

15,424.40 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 89,700.00 17.15 %

0.00 10,500.00 0 %

0.00 74,400.00 0 %

41,612.88 174,600.00

คาจัดซื้อรองเทาดับเพลิงชนิดยางทนความรอน 

จํานวน 3 คู
0.00 0 10,500

คาจัดซื้อเสื้อคลุมดับเพลิงผา Cotton จํานวน 3 ตัว 0.00 0 8,700

คาจัดซื้อทอยางดูดน้ํา จํานวน 1 เสน 0.00 0 9,500

คาจัดซื้อไมตบไฟ จํานวน 5 อัน 0.00 0 3,750

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 61,600.00 0 32,450

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 61,600.00 309,000 312,450

รวมคาครุภัณฑ 0.00 0 32,450

รวมงบลงทุน 0.00 0 32,450

เงินประจําตําแหนง 0.00 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 230,160 269,640

เงินเดือนพนักงาน 62,720.00 462,420 744,810

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 41,480.00 0 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 104,200.00 782,580 1,104,450

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0.00 48,000 48,000

เงินอื่นๆ 0.00 0 0



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

41,612.88 174,600.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 8,131.97 0 %

0.00 2,000.00 0 %

800.00 0.00 0 %

800.00 10,131.97

6,000.00 4,500.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

6,000.00 14,500.00

6,800.00 24,631.97

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมงบบุคลากร 104,200.00 782,580 1,104,450

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0.00 20,000 20,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 4,200.00 75,000 75,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 10,000 10,000

รวมคาตอบแทน 0.00 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 30,000 30,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 20,000 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 20,000 20,000

รวมคาใชสอย 4,200.00 115,000 115,000

รวมงบดําเนินงาน 4,200.00 190,000 190,000

งบลงทุน

วัสดุอื่น 0.00 10,000 10,000

รวมคาวัสดุ 0.00 65,000 65,000



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -2.94 %

0.00 0.00

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อคูลเลอรน้ํา  จํานวน 1 ใบ 0.00 0 4,800

คาจัดซื้อคูลเลอรน้ําเย็น จํานวน 1 ตัว 0.00 3,500 0

คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 3 ใบพัด  จํานวน 3 ตัว 0.00 0 3,600

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อตูอเนกประสงค  จํานวน 1 ตู 0.00 0 7,220

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้  จํานวน 1 ชุด 0.00 0 6,600

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 1,800.00 0 0

รวมคาครุภัณฑ 33,800.00 3,500 26,520

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 24,000.00 0 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ 8,000.00 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน

 1 เครื่อง
0.00 0 4,300

รวมเงินอุดหนุน 0.00 170,000 165,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 170,000 165,000

รวมงบลงทุน 33,800.00 3,500 26,520

งบเงินอุดหนุน



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00

48,412.88 199,231.97

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

173,600.00 364,000.00 100 %

173,600.00 364,000.00

0.00 490,008.56 4.5 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 490,008.56

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 170,000 165,000

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0 490,080

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0 338,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 142,200.00 1,146,080 1,485,970

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รวมงบบุคลากร 0.00 0 900,480

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0.00 0 72,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 0 900,480

วัสดุการศึกษา 0.00 40,000 0

รวมคาวัสดุ 0.00 1,164,640 1,175,200

คาวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 0.00 1,124,640 1,175,200

471,200

รวมคาใชสอย 96,420.00 471,200 523,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 96,420.00 523,000



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

173,600.00 854,008.56

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

712,000.00 884,000.00 5.31 %

712,000.00 884,000.00

712,000.00 884,000.00

885,600.00 1,738,008.56

934,012.88 1,937,240.53

คาจัดซื้อแผงปายไฟจราจร ชนิดลอเลื่อน พรอม

กรวยจราจร จํานวน 3 ชุด
0.00 0 55,200

รวมคาครุภัณฑ 0.00 0 55,200

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่น

รวมงบดําเนินงาน 96,420.00 1,635,840 1,698,200

งบลงทุน

รวมงบลงทุน 0.00 0 448,200

งบเงินอุดหนุน

กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง หมูที่ 2

 บานหินกอง
0.00 0 393,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 0 393,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 522,120.00 3,143,840 4,634,880

รวมแผนงานการศึกษา 664,320.00 4,289,920 6,120,850

รวมเงินอุดหนุน 425,700.00 1,508,000 1,588,000

รวมงบเงินอุดหนุน 425,700.00 1,508,000 1,588,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 425,700.00 1,508,000 1,588,000



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

97,080.00 196,210.00 35.93 %

0.00 3,500.00 0 %

33,016.67 21,000.00 0 %

106,800.00 524,400.00 -7.55 %

73,200.00 10,500.00 0 %

310,096.67 755,610.00

310,096.67 755,610.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 7,283.45 123.08 %

0.00 0.00 0 %

1,365.00 17,827.19 -37.5 %

1,365.00 25,110.64

เงินเดือนพนักงาน 23,820.00 462,360 628,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 24,000 24,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวมงบบุคลากร 351,013.55 1,725,720 1,810,500

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 111,098.71 120,000 120,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 351,013.55 1,725,720 1,810,500

เงินประจําตําแหนง 0.00 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 216,094.84 1,077,360 996,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 65,000 145,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 106,800.00 0 0

รวมคาตอบแทน 0.00 10,000 10,000

คาใชสอย

คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 10,000 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 80,000 50,000

รวมคาใชสอย 106,800.00 145,000 195,000



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

1,365.00 25,110.64

0.00 0.00 -100 %

0.00 23,900.00 0 %

0.00 22,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 3,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 48,900.00

0.00 48,900.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 106,800.00 155,000 205,000

งบลงทุน

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Dot Matrix Printer แบบ

แครยาว จํานวน 1 เครื่อง
0.00 23,000 0

คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1

 ตัว
0.00 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อตูเอกสารชนิดบานเลื่อน จํานวน 1 ตู 0.00 5,000 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0.00 58,000 30,000

รวมงบลงทุน 0.00 58,000 30,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA 0.00 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 30,000 30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0.00 15,000 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 15,000 15,000



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00

311,461.67 829,620.64

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 8,724.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 15,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 457,813.55 1,953,720 2,060,500

คาใชจายโครงการควบคุมและปองกันโรค

ไขเลือดออก
0.00 20,000 20,000

คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ

ครบวงจร (รีไซเคิล)
0.00 350,000 350,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 408,225.00 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 45,000.00 0 0

คาใชจายในการสงเสริม เฝาระวัง แกไขปญหา

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
0.00 30,000 30,000

คาใชจายในการจัดทําพัฒนาปรับปรุงแผน

ขอบัญญัติสาธารณสุข
0.00 25,000 25,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0.00 30,000 0

คาใชจายโครงการปองกันควบคุมและแกไขปญหา

ยาเสพติด
0.00 20,000 0



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

57,006.00 170,790.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

11,220.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

คาใชจายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

แบบครบวงจร (รีไซเคิล)
0.00 0 0

คาใชจายในโครงการสงเสรม ปองกน รกษา แกไข

 ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

0.00 0 0

คาใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนา

อาสาสมัครสาธารณสุขและศึกษาดูงานฯ
0.00 160,000 0

คาใชจายในโครงการพัฒนาเครือขายสรางเสริม

สุขภาพและปองกันโรค และศึกษาดูงานนอก

สถานที่ของอาสาสมัคร อสม. แกนนําสุขภาพ

ตําบลพงศประศาสน

0.00 0 200,000

คาใชจายในโครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลเอดส 0.00 0 20,000

คาใชจายในโครงการปองกันควบคุมและแกไข

ปญหายาเสพติด
0.00 0 20,000

คาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหาโรค

เอดสในชุมชน
0.00 0 20,000

คาใชจายในโครงการสรางเสริมสุขภาพและ

การศึกษาดูงานนอกสถานที่
0.00 0 200,000

คาใชจายในโครงการสงเสริมสุขาภิบาลอาหาร 0.00 20,000 20,000

คาใชจายในโครงการสรางเสริมสุขภาพและการ

ทัศนศึกษาตามความสนใจฯ
0.00 160,000 0



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 0 %

68,226.00 179,514.00

0.00 1,215.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 1,215.00

68,226.00 180,729.00

0.00 42,000.00 0 %

0.00 58,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

รวมคาใชสอย 453,765.00 815,000 905,000

คาวัสดุ

โครงการจัดสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
540.00 0 0

รวมคาวัสดุ 21,375.00 85,000 85,000

รวมงบดําเนินงาน 475,140.00 900,000 990,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 30,000 30,000

วัสดุอื่น 21,375.00 20,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 0.00 30,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 5,000 5,000

คาจัดซื้อเครื่องหั่นยอยวัสดุทางการเกษตร 0.00 0 0

ครุภัณฑอื่น

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องหั่นยอยขยะเปยกเศษผักผลไม 0.00 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาจัดซื้อเครื่องลางพลาสติก จํานวน 1 เครื่อง 0.00 220,000 0

คาจัดซื้อเครื่องปนแหง จํานวน 1 เครื่อง 0.00 80,000 0

คาจัดซื้อเครื่องยอยทําลายหลอดไฟ จํานวน 1 

เครื่อง
0.00 50,000 0



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 100,000.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 100,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

68,226.00 280,729.00

379,687.67 1,110,349.64

83,610.00 168,070.00 123.37 %

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0 30,000

รวมคาครุภัณฑ 0.00 400,000 30,000

คาจัดซื้อเครื่องสลัดหมาด จํานวน 1 เครื่อง 0.00 50,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 700,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

ปรับปรุงสถานที่คัดแยกขยะ 0.00 300,000 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 300,000 0

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 475,140.00 1,750,000 1,170,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 932,953.55 3,703,720 3,230,500

รวมเงินอุดหนุน 0.00 150,000 150,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 150,000 150,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0.00 150,000 150,000

เงินเดือนพนักงาน 192,370.00 499,940 1,116,720

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 0 %

33,016.67 24,500.00 0 %

188,160.00 499,290.00 -4.49 %

101,040.00 23,205.00 35.3 %

405,826.67 715,065.00

405,826.67 715,065.00

5,404.00 23,904.00 0 %

300.00 0.00 0 %

5,704.00 23,904.00

0.00 10,113.95 0 %

0.00 0.00 0 %

16,050.00 8,600.00 0 %

16,050.00 18,713.95

0.00 0.00 0 %

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 11,970.00 48,000 48,000

รวมงบบุคลากร 609,049.60 2,319,080 2,918,280

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 168,631.80 150,780 204,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 609,049.60 2,319,080 2,918,280

เงินประจําตําแหนง 0.00 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 236,077.80 1,578,360 1,507,560

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 18,900.00 70,000 70,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 1,030.00 0 0

รวมคาตอบแทน 4,434.00 35,000 35,000

คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,404.00 35,000 35,000

รวมคาใชสอย 41,412.80 235,000 235,000

คาวัสดุ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 15,000 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,218.80 150,000 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2,294.00

วัสดุสํานักงาน 0.00 20,000 20,000



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 71,540.00 316.67 %

0.00 0.00 -88.46 %

0.00 0.00 0 %

11,400.00 18,800.00 0 %

0.00 4,800.00 -53.27 %

11,400.00 95,140.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

33,154.00 137,757.95

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

วัสดุคอมพิวเตอร 34,400.00 50,000 50,000

วัสดุอื่น 0.00 535,000 250,000

วัสดุกอสราง 1,080.00 260,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 518.00 5,000 5,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 55,344.85 120,000 500,000

รวมงบดําเนินงาน 137,189.65 1,390,000 1,125,000

งบลงทุน

คาไฟฟา 0.00 130,000 0

รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 130,000 0

รวมคาวัสดุ 91,342.85 990,000 855,000

คาสาธารณูปโภค

ติดตั้งเครื่องเสียงหองประชุม พรอมระบบ 30 ที่ 

จํานวน 1 ชุด
0.00 198,000 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0.00 0 7,000

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ

 จํานวน 1 ตัว
0.00 0 20,000



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

438,980.67 852,822.95

438,980.67 852,822.95

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อไมสตาฟ 6,000.00 0 0

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา จํานวน 1 เครื่อง 0.00 11,000 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญา 11,500.00 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงหองน้ําสํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลพงศประศาสน บริเวณชั้นลางและชั้นบน 

หมูที่ 1 บานฝายทา

0.00 85,000 0

รวมคาครุภัณฑ 17,500.00 209,000 48,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบุก จานวน 1 

เครื่อง
0.00 0 21,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 763,739.25 4,003,080 4,091,280

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 763,739.25 4,003,080 4,091,280

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 85,000 0

รวมงบลงทุน 17,500.00 294,000 48,000

งบดําเนินงาน



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

คาใชจายในโครงการเสริมสรางความรวมมือของ

เครือขายทางสังคม เพื่อการปองกันคุมครองเด็ก

และเยาวชน

0.00 0 50,000

รวมคาใชสอย 0.00 100,000 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว ในการยุติความรุนแรงในครอบครัว
0.00 100,000 0

คาใชสอย

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 19,020.00 0 0

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 0.00 100,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 0.00 100,000 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชุมชนเพื่อ

เปนชุมชนตนแบบ หมูที่ 4 บานมารอง
0.00 0 200,000



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 100 %

15,980.00 16,260.00 -100 %

16,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

32,480.00 16,260.00

32,480.00 16,260.00

0.00 15,000.00 0 %

0.00 15,000.00

0.00 15,000.00

32,480.00 31,260.00

32,480.00 31,260.00

คาใชจายในการปองกันและบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนฯ
0.00 50,000 0

คาใชจายในโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 0.00 30,000 30,000

30,000
คาใชจายในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดฯ
0.00 30,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0.00 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 19,020.00 110,000 310,000

งบเงินอุดหนุน

คาใชจายในโครงการปฏิบัติการศูนยปองกัน

บรรเทาสาธาณภัย อบต.พงศประศาสน
0.00 0 50,000

รวมคาใชสอย 19,020.00 110,000 310,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 19,020.00 210,000 410,000

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 19,020.00 310,000 460,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 100,000 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 100,000 100,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

คาใชจายในการจัดการกีฬาเพื่อเขารวมการ

แขงขันกีฬาทองถิ่นอําเภอบางสะพาน
0.00 200,000 0

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบลพงศ

ประศาสน
0.00 300,000 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการกิจกรรมในงานทองเที่ยว

ประจวบคีรีขันธ มหัศจรรยเมืองสามอาวและงาน

กาชาด

0.00 100,000 0

รวมคาใชสอย 0.00 909,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 909,000 0

คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0.00 9,000 0

คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด

ของเด็กและเยาวชน
0.00 150,000 0

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุตําบล

พงศประศาสน
0.00 50,000 0

คาใชจายในการจัดกิจกรรมในงานทองเที่ยวบาง

สะพาน ตํานานเมืองทอง
0.00 100,000 0

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและ

นันทนาการ
0.00 909,000 0

งานกีฬาและนันทนาการ



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 123,260.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

8,905.00 9,000.00 100 %

0.00 15,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

8,905.00 147,260.00

8,905.00 147,260.00

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 95,090.00 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0.00 0 9,000

คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด

ของเด็กและเยาวชน
0.00 0 0

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบลพงศ

ประศาสน
0.00 0 300,000

คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาหมูบาน 

ประจําป 2560
0.00 0 150,000

คาใชจายในการจัดการกีฬาเพื่อเขารวมการ

แขงขันกีฬาทองถิ่นอําเภอบางสะพาน
0.00 0 100,000

คาใชจายในการจัดการกีฬาเพื่อเขารวมแขงขัน

กีฬาทองถิ่นอําเภอบางสะพาน
0.00 0 0

รวมงบดําเนินงาน 95,090.00 0 609,000

งบเงินอุดหนุน

คาใชจายในโครงการสรางเสริมสุขภาพและการ

ออกกําลังกาย
0.00 0 50,000

รวมคาใชสอย 95,090.00 0 609,000



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 10,000.00 -6.25 %

0.00 10,000.00

0.00 10,000.00

8,905.00 157,260.00

0.00 0.00 0 %

25,425.00 0.00 0 %

0.00 45,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0.00 32,000 30,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 95,090.00 32,000 639,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รวมเงินอุดหนุน 0.00 32,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 32,000 30,000

คาใชจายในโครงการงานสืบสานประเพณีลอย

กระทง-แขงเรือพาย คลองปากปด
0.00 0 50,000

คาใชจายในโครงการถวายเทียนพรรษา 0.00 50,000 50,000

คาใชจายโครงการลอยกระทงตําบลพงศประศาสน

 ประจําป 2557
0.00 0 0

คาใชจายโครงการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี

วันสงกรานต
0.00 0 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 47,500.00 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในโครงการลอยกระทงตําบลพงศ

ประศาสน
0.00 50,000 0



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

25,425.00 45,000.00

25,425.00 45,000.00

25,425.00 45,000.00

34,330.00 202,260.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

รวมงบดําเนินงาน 47,500.00 145,000 150,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 47,500.00 145,000 150,000

คาใชจายในโครงการอนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณีวันสงกรานต
0.00 45,000 0

รวมคาใชสอย 47,500.00 145,000 150,000

คาใชจายในโครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ 0.00 0 50,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

งบลงทุน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 142,590.00 1,086,000 789,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงแทงเสือ 

หมูที่ 7 บานทุงมะพราว
0.00 0 1,008,000

ขยายเขตทอจายน้ําประปาจากอางเก็บน้ําพุระกํา 

(เลียบถนนสายอางเก็บน้ําพุระกํา-โรงเรียนบานชะ

มวง) หมูที่ 3 บานชะมวง

0.00 1,077,000 0

ติดตั้งถังเหล็กทรงแชมเปญ 10 ลูกบาศกเมตร หมู

ที่ 10 บานทุงนุน
0.00 0 219,000



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงนุน 3 หมู

ที่ 10 บานทุงนุน
0.00 0 980,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังขอน 3 

หมูที่ 5 บานหลักเมือง
0.00 0 594,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายน้ําลน

คลองบางสะพาน หมูที่ 8 บานทุงขี้ตาย
0.00 1,002,000 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบสันอาง

เก็บน้ําไทรหงษ หมูที่ 6 บานหวยแกว
0.00 990,000 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัยทุง

ขี้ตาย (เชื่อมตอหมูที่ 7) หมูที่ 8 บานทุงขี้ตาย
0.00 0 234,900

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรวมใจ

พัฒนา หมูที่ 1 บานฝายทา
0.00 1,000,000 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนปา

สาธารณะ หมูที่ 4 บานมารอง
0.00 0 1,200,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานลวด

 หมูที่ 7 บานทุงมะพราว
0.00 0 195,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสบาย

ชายทะเล หมูที่ 9 บานตนทองหลาง
0.00 990,000 0

กอสรางถนนลูกรังสายสี่พี่นอง หมูที่ 2 บานหินกอง 0.00 130,000 0



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

โครงการวางทอระบายน้ําเลียบถนน สายหนอง

เงิน-ทุงเกาะ หมูที่ 5 บานหลักเมือง
0.00 0 427,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 5,189,000 5,825,900

ขยายผิวจราจรสายหลักเมือง-ทาหลอ (ไทรผึ้ง) 

ขางละ 0.50 เมตร หมูที่ 5 บานหลักเมือง
0.00 0 191,000

โครงการวางทอระบายน้ําเลียบถนน สายวัดหิน

กอง-อางเก็บน้ําพุระกํา หมูที่ 2 บานหินกอง
0.00 0 777,000

งานสงเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 5,189,000 5,825,900

แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทุน 0.00 5,189,000 5,825,900

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 0.00 5,189,000 5,825,900

รวมงบดําเนินงาน 0.00 100,000 100,000

คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตร
0.00 100,000 100,000

รวมคาใชสอย 0.00 100,000 100,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ



ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0.00 0.00

0.00 0.00

59,760.00 94,791.00 91.87 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

40,000.00 69,000.00 -4.17 %

223,710.00 2,234.00 20 %

0.00 178,110.00 -2.75 %

205,222.00 212,349.00 13.51 %

528,692.00 556,484.00

528,692.00 556,484.00

528,692.00 556,484.00

528,692.00 556,484.00

4,840,296.17 9,399,781.11

รวมงานสงเสริมการเกษตร 0.00 100,000 100,000

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 181,596.00 255,386 490,000

งบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 100,000 100,000

แผนงานงบกลาง

สํารองจาย 24,192.00 1,500,000 1,800,000

รายจายตามขอผูกพัน 115,210.00 411,320 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0 2,275,200

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 82,000.00 144,000 138,000

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 0.00 0 850,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 0.00 0 9,153,600

รวมแผนงานงบกลาง 591,808.00 2,541,856 15,369,187

รวมทุกแผนงาน 7,288,718.69 32,763,916 49,864,507

รวมงบกลาง 591,808.00 2,541,856 15,369,187

รวมงบกลาง 591,808.00 2,541,856 15,369,187

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.)
188,810.00 231,150 262,387

รวมงบกลาง 591,808.00 2,541,856 15,369,187



วันท่ีพิมพ : 23/9/2559  16:25:06         

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน 

อําเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

        

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 49,864,507 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป รวม 10,6730,420 บาท 

 งบบุคลากร รวม   6,634,560 บาท 

 เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม   2,484,720 บาท 

 เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน      514,080 บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินเดือนผูบริหารทองถ่ิน ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล ตามอัตราท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 

   - นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 20,400 บาท เปนเงิน 244,880 บาท 

   - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 269,280 บาท    

   เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน       42,120 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล ตามอัตราท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 

     - นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท เปนเงิน 21,000 บาท 

   - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 21,120 บาท    

  เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน       42,120 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหาร

สวนตําบล ตามอัตราท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจายไวไม

เกิน 12 เดือน ดังนี้ 

   - นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท เปนเงิน 21,000 บาท 

   - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 21,120 บาท  

  เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน    86,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายองคการบริหารสวนตําบล ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวน

ตําบล ตามอัตราท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 

   - เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท เปนเงิน 86,400 บาท     

  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน   1,800,000 บาท 



   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 20 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม

เกิน 12 เดือน ดังนี้ 

   - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท เปนเงิน 134,640 บาท 

   - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท เปนเงิน 110,160 บาท 

   - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน

ละ 7,200 บาท รวมจํานวน 18 อัตรา เปนเงิน 1,555,200 บาท 

  เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม   4,149,840 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน   2,581,080 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลของสํานักปลัดฯ พรอมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนง และ

อัตราท่ี ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 9 อัตรา ดังนี้ 

   - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนเงิน 405,420 บาท 

   - นักบริหารงานท่ัวไป (หัวหนาสํานักปลัดฯ) เปนเงิน 336,240 บาท 

   - เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน เปนเงิน 203,340 บาท 

   - นิติกร เปนเงิน 309,000 บาท 

   - นักพัฒนาชุมชน เปนเงิน 288,240 บาท 

   - นักทรัพยากรบุคคล เปนเงิน 288,240 บาท 

   - เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน เปนเงิน 309,000 บาท 

   - เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเงิน 256,440 บาท 

   - เจาพนักงานธุรการ เปนเงิน 185,160 บาท       

  เงินประจําตําแหนง จํานวน      210,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสํานักปลัดฯ(จํานวน 2 อัตรา) ท่ี

ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน

เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงท่ีไดรับอยู โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 

   - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 14,000 บาท แยกเปน 

    - เงินประจําตําแหนง อัตราเดือนละ 7,000 บาท เปนเงิน 84,000 บาท 

    - คาตอบแทนรายเดือน อัตราเดือนละ 7,000 บาท เปนเงิน 84,000 บาท 

   - หัวหนาสํานักปลัดฯ อัตราเดือนละ 3,500 บาท เปนเงิน 42,000 บาท       

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน   1,178,760 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของสํานักปลัดฯ โดยคํานวณตั้ง

จายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 10 อัตรา แยกเปน 

   - พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา เปนเงิน 638,760 บาท ประกอบดวย 

    - ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน เปนเงิน 126,960 บาท 

    - ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล เปนเงิน129,000 บาท 

    - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ เปนเงิน 131,760 บาท 



    - ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันบรรเทาสาธารณภัย เปนเงิน 122,040 บาท 

    - พนักงานขับรถยนต เปนเงิน 129,000 บาท 

   - พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 5 อัตรา เปนเงิน 540,000 บาท ประกอบดวย 

    - นักการภารโรง เปนเงิน 108,000 บาท 

    - ยาม เปนเงิน 108,000 บาท 

    - คนงานท่ัวไป จํานวน 2 อัตราๆ ละ 108,000 บาท เปนเงิน 216,000 บาท 

    - พนักงานขับรถยนต เปนเงิน 108,000 บาท 

  เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน      180,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของสํานักปลัดฯ โดย

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 10 อัตรา แยกเปน 

   - พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา เปนเงิน 120,000บาท ประกอบดวย 

    - ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน เปนเงิน 24,000 บาท 

    - ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล เปนเงิน 24,000 บาท 

    - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ เปนเงิน 24,000บาท 

    - ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันบรรเทาสาธารณภัย เปนเงิน 24,000 บาท 

    - พนักงานขับรถยนต เปนเงิน 24,000 บาท 

   - พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 5 อัตรา เปนเงิน 60,000 บาท ประกอบดวย 

    - นักการภารโรง เปนเงิน 12,000 บาท 

    - ยาม เปนเงิน 12,000 บาท- คนงานท่ัวไป จํานวน 2 อัตราๆ ละ 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท 

    - พนักงานขับรถยนต เปนเงิน 12,000 บาท       

 งบดําเนินงาน  รวม   3,856,900 บาท 

  คาตอบแทน  รวม      155,000 บาท

  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน        20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน        50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบลท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ท่ีไดรับคําสั่งใหชวยเหลือการ

ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการ

ได 

  คาเชาบาน จํานวน        50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิท่ีเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนด   

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน        35,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และผูท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ฯ กําหนด 



  คาใชสอย  รวม   2,651,900 บาท 

  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน      537,000 บาท 

  - คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว 45,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาสูบน้ํา คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดรูปสี คาจาง

แรงงานบุคคลภายนอก และคาถายเอกสารสวนเกินจากการเชาเครื่องถายเอกสาร 

  - คาเชาเครื่องถายเอกสาร  ตั้งไว 52,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารของท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ตามแนวทางหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2559 

  - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  ตั้งไว 5,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินคาเย็บปกหนังสือ ขอบังคับตางๆ หรือเขาเลมหนังสือของราชการ 

  - คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  ตั้งไว 200,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนเพ่ือการศึกษา การฝกอบรม และสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ผูบริหาร

ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และพนักงานจาง 

  - คาโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ  ตั้งไว 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางจัดทําวีดิโอ คาโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ งานประกาศหรือขอบังคับตางๆ ทางสื่อ

สิ่งพิมพ และคาจัดทําหนังสือสรุปผลงาน วารสารสิ่งพิมพขององคการบริหารสวนตําบล 

  - คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาเบี้ยประกัน  ตั้งไว 30,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาซักฟอกผามาน ผาปูโตะ ฯลฯ คาระวางบรรทุกสิ่งของจากหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และ

คาเบี้ยประกัน 

  - คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ตั้งไว 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

  - คาถายเอกสารแบบแปลนพิมพเขียว  ตั้งไว 5,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการถายเอกสารแบบแปลนพิมพเขียว ในงานราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

  - คาติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร  ตั้งไว 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคาบริการติดตอสื่อสารทาง

อินเตอรเน็ต 

  - คาใชจายเพ่ือพัฒนาการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ตั้งไว 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา

ทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน การออกใหบริการประชาชนเคลื่อนท่ี การจัดกิจกรรมบูรณาการรวมกันใน

การสรางความปรองดองสมานฉันทเพ่ือพัฒนาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล บรรจุในแผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ.2560-2562) หนา 41 ลําดับท่ี 2 

  - คาธรรมเนียมการตรวจสอบรังวัดท่ีดินสาธารณประโยชน  ตั้งไว 10,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบรังวัดท่ีดินสาธารณประโยชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล บรรจุ

ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 77 ลําดับท่ี 11  



  รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน        55,000 บาท 

  - คารับรอง  ตั้งไว 45,000 บาท แยกเปน 

   - คารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว 15,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมาตรวจงานหรือศึกษาดูงานขององคการบริหาร

สวนตําบล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองบุคคล

หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน 

   - คารับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว 30,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย 

  - คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแขงขันตางๆ  ตั้งไว 5,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแขงขันตางๆ ในงานกิจกรรมขององคการ

บริหารสวนตําบล 

  - คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี วันสําคัญของทางราชการ  ตั้งไว 5,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี เชน วันปยมหาราช วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

  การฝกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน      400,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานและลูกจางองคการบริหารสวน

ตําบล ผูนําชุมชน และกลุมองคกรตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-

2562) หนา 51 ลําดับท่ี 5 

  คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน          5,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม 

  คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน        20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเสียหา หรือคาสินไหมทดแทนแกทรัพยสินหรืออ่ืนๆ ท่ีเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหนาท่ีของ

พนักงานสวนตําบลหรือลูกจาง 

  คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน      500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา43 ลําดับท่ี 16 

  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน      100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม

สัมมนาสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามสิทธิ

และระเบียบท่ีพึงเบิกจายได  

  คาใชจายในการรับวารสาร สิ่งพิมพ จํานวน        10,000 บาท 



   เพ่ือจายเปนคารับวารสารรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน หนังสือพระราชนิพนธ สมาชิกวารสารทางราชการ

และระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตางๆ 

  คาใชจายในการวางและปรับปรุงผังเมืองและชุมชน จํานวน        20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการวางและปรับปรุงผังเมืองและชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-

2562) หนา 47 ลําดับท่ี 26 

  คาใชจายในโครงการ 18 มีนาคม วันทองถ่ินไทย จํานวน        15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทองถ่ินไทย 18 มีนาคม 2560 เพ่ือรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงจัดตั้งสุขาภิบาลซ่ึงเปนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงแรก บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 41 ลําดับท่ี 1 

  คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน          5,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ ตามวาระและ

โอกาสท่ีจําเปน และมีความสําคัญ เชน วันปยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ       

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน      984,900 บาท 

   - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ตั้งไว 500,000 บาท เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 

เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ เครื่องบันทึกภาพวงจร

ปด ฯลฯ 

   - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไว 484,900 บาท เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ท่ีดินและสิ่งกอสราง  

  คาวัสดุ  รวม      685,000 บาท 

  วัสดุสํานักงาน จํานวน      100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ แผงปด ประกาศ 

ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ เครื่องดับเพลิง ไวทบอรด แผนปายจราจร ฯลฯ 

  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน        15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ถาด กระดาษชําระ 

และน้ํายาทําความสะอาดตางๆ ฯลฯ 

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน      100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงท่ีใชกับรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวนตําบล เชน แบตเตอรี่ 

ยางนอก ยางใน สายไมล สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ       

  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน      360,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นท่ีใชสําหรับรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก เครื่องยนต เครื่องตัดหญา 

เครื่องสูบน้ํา และยานพาหนะตางๆ ของ อบต. และคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นท่ีใชในกิจการของศูนย อปพร.

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน        30,000 บาท 



   เพ่ือจายเปนคาวัสดุสําหรับใชเก่ียวกับโฆษณาเผยแพร และประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ของ

องคการบริหารสวนตําบล เชน ไมแผน ปาย หรือแผงปดประกาศ กระดานเขียน กระดาษเขียนโปสเตอร สี และ

พูกัน ฯลฯ 

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน        60,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก ตลับหมึก เมาส แปนพิมพ 

หัวพิมพหรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ   

  วัสดุอ่ืน จํานวน        20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณ  

  คาสาธารณูปโภค  รวม      365,000 บาท 

  คาไฟฟา จํานวน      250,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล อาคารสถานท่ีในความดูแลขององคการบริหาร

สวนตําบล 

  คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน        50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล และอาคารท่ีเปนทรัพยสินซ่ึงอยูในความดูแล

ขององคการบริหารสวนตําบล 

  คาบริการโทรศัพท จํานวน        20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 

  คาบริการไปรษณีย จํานวน        25,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย 

  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน        20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต 

 งบลงทุน  รวม      146,960 บาท 

  คาครุภัณฑ  รวม      146,960 บาท 

  ครุภัณฑสํานักงาน 

   คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว จํานวน          8,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน ชนิดมีพนักพิงและท่ีวางแขน จํานวน 2 ตัวๆละ 4,000 บาท รายการนอก

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน เปนเงิน 8,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-

2562) หนา46 ลําดับท่ี 18 

  คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานสําหรับการประชุมสภาทองถ่ิน จํานวน 29 ตัว จํานวน       116,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน ชนิดมีพนักพิงและท่ีวางแขน เพ่ือใชในการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบล จํานวน 29 ตัวๆ ละ 4,000 บาท รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน เปนเงิน 

116,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 44 ลําดับท่ี 3 

  ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 

   คาจัดซ้ือกลองทอมบาคู  จํานวน 1 ชุด จํานวน          6,500 บาท 



   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองทอมบาคู จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

   -  ตัวกลองท้ังสองใบทําดวยไม 

   -  กลองเสนผานศูนยกลาง ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 1 ใบ และเสนผานศูนยกลาง ขนาด 11 นิ้ว จํานวน 1 ใบ 

   -  ตัวกลองท้ังสองใบมีความยาวไมนอยกวา 26 นิ้ว 

    -  มีหนังกลองอยูดานบนท้ังสองใบ หนังกลองทําจากหนังวัว 

   -  มีขอบกลองทําดวยโลหะ ชุบโครเมียม ใชยึดหนังกลองกับตัวกลอง 

   -  พรอมขาตั้งกลอง อุปกรณขันหนังกลอง และไมกลอง 

   คาจัดซ้ือฉ่ิงลงหิน จํานวน 1 คู จํานวน            550 บาท 

   -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือฉ่ิงลงหิน จํานวน 1 คู มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมต่ํากวา 5 เซนติเมตร เนื้อฉ่ิงทําจากหิน

ผสมทองเหลือง  

   คาจัดซ้ือแทมบูรีน จํานวน 1 คู จํานวน            480 บาท 

   -  เพ่ือจัดซ้ือแทมบูรีน จํานวน 1 คู ขนาด 9 นิ้ว มีฉ่ิงจํานวน 9 คู เนื้อเปนไฟเบอร 

   คาจัดซ้ือลูกแซค จํานวน 1 คู จํานวน            430 บาท 

   -  เพ่ือจัดซ้ือลูกแซค จํานวน 1 คู ขนาดเสนผานศูนยกลางไมต่ํากวา 7 เซนติเมตร ดามจับยาวประมาณ 26 

เซนติเมตร เนื้อวัสดุเปนไฟเบอร ดามจับเปนไม 

รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน รวมเปนเงิน 7,960 บาท  

  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน          7,900 บาท 

   เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท เปนเงิน 

7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

   - เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 

   - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 

   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800X1,200 dpi หรือ 1,200X4,800 dpi 

   - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm) 

   - มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm) 

   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 

   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200X2,400 dpi 

   - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

   - สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 

   - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

   - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

   - สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได 



   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

จัดซ้ือตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลําดับท่ี 47 

(ขอมูล ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา46 ลําดับท่ี 17 

   คาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน   700 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 700 

บาท เปนเงิน 700 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

   - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 

   - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 

   - สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interfaec) แบบ USB ได 

   - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 

Volts ไดเปนอยางนอย 

จัดซ้ือตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลําดับท่ี 55 

(ขอมูล ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา46 ลําดับท่ี 20 

   จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง จํานวน          6,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท เปนเงิน 6,400 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

   - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 

   - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

จัดซ้ือตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลําดับท่ี 58 

(ขอมูล ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา46 ลําดับท่ี 19     

 งบเงินอุดหนุน  รวม        35,000 บาท 

  เงินอุดหนุน  รวม        35,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน         35,000 บาท 

   - องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ  ตั้งไว 35,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยรวมขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวน

ตําบล อําเภอบางสะพาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ 

ท่ี ปข 73001/ว284 ลว 3 พ.ค.2559 บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 43 ลําดับท่ี 18      

งานบริหารงานคลัง  รวม   2,891,920 บาท 

 งบบุคลากร  รวม   1,746,920 บาท 

  เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม   1,746,920 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน   1,242,900 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลของกองคลัง พรอมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนง และอัตรา

ท่ี ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา ดังนี้ 



   - นักบริหารงานคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) เปนเงิน 376,020 บาท 

   - เจาพนักงานการเงินและบัญชี เปนเงิน 256,440 บาท 

   - เจาพนักงานพัสดุ เปนเงิน 188,820 บาท 

   - เจาพนักงานจัดเก็บรายได เปนเงิน 165,180 บาท 

   - เจาพนักงานจัดเก็บรายได เปนเงิน 256,440 บาท 

  เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน            500 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบลของกองคลัง โดยคํานวณตั้ง

จายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 500 บาท 

  เงินประจําตําแหนง จํานวน        42,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนของผูอํานวยการกองคลังท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงท่ีไดรับอยู อัตราเดือน

ละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน      389,520 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจของกองคลัง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

   - ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี เปนเงิน 131,520 บาท 

   - ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได เปนเงิน 129,000 บาท 

    - ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ เปนเงิน 129,000 บาท 

  เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน        72,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจของกองคลัง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 

เดือน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

   - ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี เปนเงิน 24,000 บาท 

   - ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได เปนเงิน 24,000 บาท  

   - ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ เปนเงิน 24,000 บาท 

 งบดําเนินงาน  รวม   1,140,000 บาท 

  คาตอบแทน  รวม      105,000 บาท 

  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน        50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุใหแกคณะกรรมการจัดหาพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล 

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน        20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ท่ีไดรับคําสั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของ

องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได 

  คาเชาบาน จํานวน        10,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิท่ีเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนด 



  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน        25,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนด 

  คาใชสอย  รวม      910,000 บาท 

  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน      130,000 บาท 

   - คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว 25,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจางสูบน้ํา คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดรูปสี และคาจาง

แรงงานบุคคลภายนอก คาถายเอกสารสวนเกินจากการเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 

   - คาธรรมเนียมตางๆ และคาลงทะเบียน   ตั้งไว 100,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเพ่ือการศึกษา การฝกอบรม และสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 

และพนักงานจาง 

   - คาโฆษณาเผยแพร และประชาสัมพันธ  ตั้งไว 5,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจางจัดทําวีดิโอ คาโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ งานประกาศหรือขอบังคับตางๆ ทางสื่อ

สิ่งพิมพ และคาจัดทําหนังสือสรุปผลงาน วารสารสิ่งพิมพขององคการบริหารสวนตําบล   

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

  คาใชจายโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน      500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 47 ลําดับท่ี 25 ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2550 และ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 462 ลงวันท่ี 29 ก.พ.2551 

  คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง จํานวน      150,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน 

ประจําป 2560 ในงานบริหารงานคลังเพ่ือการพัฒนารายไดและพัฒนาทองถ่ิน บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-

2562) หนา 47 ลําดับท่ี 27 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67 ลงวันท่ี 9 ม.ค.2555 และการจัดทําฐาน 

ขอมูลในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน การจัดทําฐานขอมูลท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เพ่ือรองรับการ

จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน        50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม

สัมมนาสําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางตามสิทธิและระเบียบฯ ท่ีพึงเบิกจายได 

  คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี จํานวน        50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการจัดทํา

ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ เชน การเตรียมคอมพิวเตอร วัสดุ

อุปกรณ และการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต (Internet) เพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี

คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก



จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 เปนตน 

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน        30,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ท่ีชํารุดเสียหาย จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม 

เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โตะ ลําโพง เครื่อง

เสียง และครุภัณฑอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน 

  คาวัสดุ  รวม      125,000 บาท 

  วัสดุสํานักงาน จํานวน        50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ     

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน        15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาวัสดุสําหรับใชเก่ียวกับการโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ของ

องคการบริหารสวนตําบล เชน ไมแผนปาย หรือแผงปดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร สี และพูกัน ฯลฯ 

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน        60,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชในสํานักงาน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก หมึก

พิมพ เมาส แปนพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 

 งบลงทุน  รวม          5,000 บาท 

  คาครุภัณฑ  รวม          5,000 บาท 

  ครุภัณฑสํานักงาน 

   คาจัดซ้ือตูบานเปดทึบสูง จํานวน 1 ตู จํานวน          5,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูบานเปดทึบสูง จํานวน 1 ตู มีลักษณะดังนี้ 

    - เปนตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด 

    - ขนาดกวางไมนอยกวา 910 ม.ม. ลึกไมนอยกวา 450 ม.ม. สูงไมนอยกวา 1,800 ม.ม. 

    - โครงตูทําจากเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.6 มิลลิเมตร พับและอารคข้ึนรูป  

    - ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.5 มิลลิเมตร พับข้ึนรูป  

    - กุญแจแบบมือจับชนิดบิด 

จํานวน 1 ตู ราคาประมาณตัวละ 5,000 บาท จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

หนา 44  ลําดับท่ี 3        

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม      280,000 บาท 

 งบดําเนินงาน  รวม      280,000 บาท 

  คาใชสอย  รวม      280,000 บาท 

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   คาใชจายในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน        30,000 บาท 



   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม 

เทศกาลสงกรานต ฯลฯ ตามโครงการปฏิบัติการศูนยปองกันบรรเทาสาธารณภัย บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560-2562) หนา 124 ลําดับท่ี 60 

   คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน      250,000 บาท 

   เพ่ือจายเปน 

    - คาใชจายในการฝกอบรมเพ่ิมเติม การจัดตั้งหรือทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เปนเงิน 

200,000 บาท 

    - คาใชสอยและวัสดุในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามคําสั่งของศูนย อปพร.องคการ

บริหารสวนตําบลพงศประศาสน เปนเงิน 50,000 บาท 

บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 124  ลําดับท่ี 60 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม        32,450 บาท 

  งบลงทุน  รวม        32,450 บาท 

   คาครุภัณฑ  รวม        32,450 บาท 

   ครุภัณฑอ่ืน 

   คาจัดซ้ือทอยางดูดน้ํา จํานวน 1 เสน จํานวน          9,500 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือทอยางดูดน้ํา จํานวน 1 เสนๆ ละ 9,500 บาท เปนเงิน 9,500 บาท เปนทอยางดูดน้ํา 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ความยาว 20 ฟุต พรอมขอตอหัวทายขนาด 3 นิ้ว และกระโหลกกรองน้ําและลิ้นปด

เปดน้ําชนิดทองแดง รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน เปนเงิน 9,500 บาท บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 125 ลําดับท่ี 63 

   คาจัดซ้ือไมตบไฟ จํานวน 5 อัน จํานวน           3,750 บาท 

   เพ่ือจัดซ้ือไมตบไฟ จํานวน 5 อันๆ ละ 750 บาท เปนเงิน 3,750 บาท เปนไมตบไฟ ขนาดยาว 140 เซนติเมตร 

สวนหัวทําจากสายพานอยางหนา ยาว 35 เซนติเมตร กวาง 10 เซนติเมตร จํานวน 3 แผน ยึดกับโครงแผนเหล็กข้ึน

รูป รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน เปนเงิน 3,750 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560-2562) หนา 125 ลําดับท่ี 63 

   คาจัดซ้ือรองเทาดับเพลิงชนิดยางทนความรอน จํานวน 3 คู จํานวน        10,500 บาท 

   เพ่ือจัดซ้ือรองเทาดับเพลิงชนิดยางทนความรอน จํานวน 3 คูๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 10,500 บาท เปน

รองเทาดับเพลิงชนิดยางทนความรอน หัวรองเทาเสริมเหล็ก พ้ืนเสริมเหล็ก มีหูหิ้ว ผานการรับรองมาตรฐาน EN 

รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน เปนเงิน 10,500 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560-2562) หนา 125 ลําดับท่ี 63 

   คาจัดซ้ือเสื้อคลุมดับเพลิงผา Cotton จํานวน 3 ตัว จํานวน          8,700 บาท 

   เพ่ือจัดซ้ือเสื้อคลุมดับเพลิงผา Cotton จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,900 บาท เปนเงิน 8,700 บาท เปนเสื้อคลุมสําหรับ

ใสคลุมดับเพลิง ชนิดผา Cotton ติดแถบสะทอนแสง ความยาวเสื้อไมนอยกวา 40 นิ้ว (ยาวไมนอยกวาหัวเขา) พรอม



สกรีนชื่อหนวยงาน รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน เปนเงิน 8,700 บาท บรรจุในแผน 

พัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 125 ลําดับท่ี 63       

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม   1,485,970 บาท 

 งบบุคลากร  รวม   1,104,450 บาท 

  เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม   1,104,450 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน      744,810 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลของกองการศึกษาฯ พรอมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนง และ

อัตราท่ี ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 

   - นักบริหารงานการศึกษา เปนเงิน 435,810 บาท 

   - นักวิชาการศึกษา เปนเงิน 309,000 บาท 

  เงินประจําตําแหนง จํานวน        42,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย

วาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงท่ีไดรับ

อยู อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน      269,640 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของกองการศึกษาฯ โดยคํานวณ

ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 

   - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ เปนเงิน 119,640 บาท 

   - ผูดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนบานหินกอง เปนเงิน 114,000 บาท 

และการปรับปรุงเลื่อนคาตอบแทนผูชวยครูผูดูแลเด็ก สวนตางจากท่ีไดรับจัดสรรจากกรมฯ (อางอิงตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท1893.4/ว1270 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-

2562) หนา 79 ลําดับท่ี 5 

  เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน        48,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของกองการศึกษาฯ 

โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 

   - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ เปนเงิน 24,000 บาท 

   - ผูดูแลเด็ก ศพด.โรงเรียนบานหินกอง เปนเงิน 24,000 บาท 

(ศพด. อปท.จัดตั้งเองและถายโอนจากกรมการศาสนา รวม 3 ศูนยๆ ละ 2 อัตรา รวม 6 อัตรา ไดรับจัดสรรเงิน

อุดหนุน จํานวน 5 อัตรา)        

 งบดําเนินงาน  รวม      190,000 บาท 

  คาตอบแทน  รวม        10,000 บาท 



  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน        10,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลและผูท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนด   

  คาใชสอย  รวม      115,000 บาท 

  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน        75,000 บาท 

  - คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาสูบน้ํา คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดรูปสี และคาจาง

แรงงานบุคคลภายนอก คาถายเอกสารสวนเกินจากการเชาเครื่องถายเอกสาร 

  - คาธรรมเนียมตางๆ และคาลงทะเบียน  ตั้งไว 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนเพ่ือการศึกษา การฝกอบรม และสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

  - คาโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ  ตั้งไว 5,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางจัดทําวีดิโอ คาโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ งานประกาศหรือขอบังคับตางๆ ทางสื่อ

สิ่งพิมพ และคาจัดทําหนังสือสรุปผลงาน วารสารสิ่งพิมพขององคการบริหารสวนตําบล 

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   คาใชจายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน        20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม

สัมมนา สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตามสิทธิและระเบียบฯ ท่ีพึงเบิกจายได 

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน        20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา 

เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ ฯลฯ 

  คาวัสดุ  รวม        65,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน        20,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ แผงปดประกาศ 

ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ เครื่องดับเพลิง ไวทบอรด แผนปายจราจร ฯลฯ  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน          5,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสําหรับใชเก่ียวกับโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ของ

องคการบริหารสวนตําบล เชน กระดาษเขียนโปสเตอร สี และพูกัน ฟลม ฯลฯ 

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน        30,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชในสํานักงาน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แปน 

พิมพ หัวพิมพ หรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ  

  วัสดุอ่ืน จํานวน        10,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ 

 งบลงทุน  รวม        26,520 บาท 

  คาครุภัณฑ  รวม        26,520 บาท 

  ครุภัณฑสํานักงาน 



   คาจัดซ้ือตูอเนกประสงค  จํานวน 1 ตู จํานวน          7,220 บาท 

   เพ่ือจัดซ้ือตูอเนกประสงค จํานวน 1 ตูๆ ละ 7,220 บาท เปนเงิน 7,220 บาท เปนตูสําหรับจัดเก็บท่ีนอนเด็กเล็ก 

สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง ชนิดตูเหล็ก ขนาดกวางไมต่ํากวา 120 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 53 

เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 180 เซนติเมตร รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน บรรจุในแผน 

พัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 47 ลําดับท่ี 24 

   คาจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี  จํานวน 1 ชุด จํานวน          6,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุดๆ ละ 6,600 บาท ดังนี้ 

   - โตะคอมพิวเตอร มีขนาดกวางไมนอยกวา 100 ซ.ม. ยาวไมนอยกวา 65 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 75 

เซนติเมตร 

   - เกาอ้ี มีขนาดกวางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 45 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 85 เซนติเมตร 

สําหรับใชปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเขาตะลอม รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน 

บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 47 ลําดับท่ี 24 

   คาจัดซ้ือพัดลมตั้งพ้ืน 3 ใบพัด  จํานวน 3 ตัว จํานวน          3,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมตั้งพ้ืน 3 ใบพัด จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน 3,600 บาท เปนพัดลม 3 

ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว แบบสไลด รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน บรรจุในแผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ.2560-2562) หนา 47 ลําดับท่ี 24 

  ครุภัณฑงานบานงานครัว 

   คาจัดซ้ือคูลเลอรน้ํา  จํานวน 1 ใบ จํานวน          4,800 บาท 

   คาจัดซ้ือคูลเลอรน้ํา ตั้งไว 4,800 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคูลเลอรน้ํา สแตนเลส ขนาดเสนผานศูนยกลางไม

นอยกวา 25 เซนติเมตร ความจุไมนอยกวา 18 ลิตร สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพงศ

ประศาสน รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-

2562) หนา 47 ลําดับท่ี 24 

  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน          4,300 บาท 

   เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ดังนี้ 

   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi 

   - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm) 

   - มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm)  

   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

จัดซ้ือตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลําดับท่ี 39 

(ขอมูล ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 47 ลําดับท่ี 24 



 งบเงินอุดหนุน  รวม      165,000 บาท 

  เงินอุดหนุน  รวม      165,000 บาท 

  เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน      165,000 บาท 

   - อุดหนุนโรงเรียนบานชะมวง  ตั้งไว 35,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานชะมวง ตามหนังสือโรงเรียนบานชะมวง ท่ี ศธ04088.096/98 ลงวันท่ี 

12 พฤษภาคม 2559 แยกเปน 

    - โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 ตั้งไว 10,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-

2562) หนา 83 ลําดับท่ี 38 

    - โครงการสงเสริมทักษะชีวิตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งไว 25,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ.2560-2562) หนา 86 ลําดับท่ี 1 

   - อุดหนุนโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน  ตั้งไว 25,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน ตามหนังสือโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน ท่ี ศธ 

04007.381/93 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2559 แยกเปน 

    - โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560  ตั้งไว 10,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

หนา 86 ลําดับท่ี 36 

    - โครงการเสริมสรางลักษณะนิสัยดานสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ  ตั้งไว 5,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 84 ลําดับท่ี 47 

    - โครงการแยกขยะพัฒนาสิ่งแวดลอม  ตั้งไว 10,000 บาท  บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

หนา 83 ลําดับท่ี 43 

   - อุดหนุนโรงเรียนบานสวนหลวง  ตั้งไว 35,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานสวนหลวง ตามหนังสือโรงเรียนบานสวนหลวง ท่ี ศธ 04088.065/83 ลง

วันท่ี 16 มีนาคม 2559 แยกเปน 

    - โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560  ตั้งไว 10,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

หนา 83 ลําดับท่ี 35 

    - โครงการจัดหาเครื่องเลนใหเหมาะสมกับวัยเด็ก  ตั้งไว 25,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-

2562) หนา 84 ลําดับท่ี 46 

   - อุดหนุนโรงเรียนบานหินกอง  ตั้งไว 35,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหินกอง ตามหนังสือโรงเรียนบานหินกอง ท่ี ศธ04088.095/108 ลงวันท่ี 

8 เมษายน 2559 แยกเปน 

    - โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560  ตั้งไว 10,000 บาท  บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

หนา 83 ลําดับท่ี 37 

    - โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู  ตั้งไว 25,000 บาท  บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 83 

ลําดับท่ี 42 

   - อุดหนุนโรงเรียนบานหวยแกว  ตั้งไว 35,000 บาท   



    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหวยแกว ตามหนังสือโรงเรียนบานหวยแกว ท่ี ศธ 04088.098/60 ลง

วันท่ี 8 เมษายน 2559 แยกเปน 

    - โครงการวันเด็กแหงชาติ  ตั้งไว 10,000 บาท  บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 83 ลําดับ

ท่ี 39 

    - โครงการทัศนศึกษา  ตั้งไว 25,000 บาท  บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 83 ลําดับท่ี 40 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม   4,634,880 บาท 

 งบบุคลากร  รวม      900,480 บาท 

  เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม      900,480 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน      490,080 บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก พรอมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนง และอัตราท่ี ก.อบต.

กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา  เปนเงิน  490,080  บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2560-2562) หนา 79 ลําดับท่ี 5 

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน      338,400 บาท 

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) โดยคํานวณตั้งจายไวไม

เกิน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ  9,400 บาท (ตามอัตราท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดสรร) จํานวน 3 อัตรา 

เปนเงิน 338,400 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว1507 ลงวันท่ี 3 

สิงหาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 79 ลําดับท่ี 5 

  เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน        72,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก โดยคํานวณ

ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ  2,000 บาท (ตามอัตราท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดสรร) จํานวน 

3 อัตรา เปนเงิน 72,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว1507 ลงวันท่ี 

3 สิงหาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 79 ลําดับท่ี 5 

 งบดําเนินงาน  รวม   1,698,200 บาท 

  คาใชสอย  รวม      523,000 บาท 

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน      523,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  ประกอบดวย 

   (1) คาจัดการเรียนการสอน  ตั้งไว 119,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง และท่ีรับ

การถายโอนจากกรมการศาสนา รูปแบบท่ี 1 หรือ 2 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.4/ว 276 ลงวันท่ี 

21 มกราคม 2554 จํานวน 70 คนๆละ 1,700 บาท เปนเงิน 119,000 บาท เพ่ือเปนคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการ 

ศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.2/ว 801 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2551 



ตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 

บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 79 ลําดับท่ี 5 

   (2) โครงการอาหารกลางวัน  ตั้งไว 392,000 บาท  

     เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ี อปท.จัดตั้งเอง และศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กท่ี อปท.รับโอนจากกรมการศาสนา อัตราคนละ 20 บาทตอวัน จํานวน 280 วัน บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560-2560) หนา 79 ลําดับท่ี 4 ประกอบดวย 

     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.พงศประศาสน  จํานวน 21 คน  ตั้งไว 117,600 บาท 

     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง  จํานวน 25 คน  ตั้งไว 140,000 บาท 

     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเขาตะลอม  จํานวน 24 คน  ตั้งไว 134,400 บาท  

แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 และหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 

   (3) คาใชจายสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน  ตั้งไว 12,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 2,000 บาท 

ประกอบดวย 

     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.พงศประศาสน  จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว 4,000 บาท 

     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง  จํานวน 2 อัตรา  ตั้งไว 4,000 บาท 

     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเขาตะลอม  จํานวน 2 อัตรา  ตั้งไว 4,000 บาท 

แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560-2562) หนา 79 ลําดับท่ี 5 

  คาวัสดุ  รวม   1,175,200 บาท 

  คาอาหารเสริม (นม) จํานวน   1,175,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียน สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 1-6 อัตราคนละ 8 บาทตอวัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลง

วันท่ี 5 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว1507 ลงวันท่ี 3 

สิงหาคม 2559 ประกอบดวย 

   - สังกัดกรมสามัญศึกษา จัดสรรให 280 วัน จํานวน 86 คน ตั้งไว 192,640 บาท 

   - สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดสรรให 260 วัน ตั้งไว 825,760 บาท แยกเปน 

    - โรงเรียนบานหินกอง  จํานวน 148 คน  ตั้งไว 307,840 บาท 

    - โรงเรียนบานหวยแกว  จํานวน 77 คน  ตั้งไว 160,160 บาท 

    - โรงเรียนบานสวนหลวง  จํานวน 68 คน  ตั้งไว 141,440 บาท 

    - โรงเรียนบานชะมวง  จํานวน 104 คน  ตั้งไว 216,320 บาท  

บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 79 ลําดับท่ี 1 



   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ี อปท.จัดตั้งเองและท่ีรับถายโอนจากกรมการศาสนา จัดสรรให 280 วัน ตั้งไว 156,800 

บาท แยกเปน 

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.พงศประศาสน  จํานวน 21 คน ตั้งไว 47,040 บาท 

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง  จํานวน 25 คน  ตั้งไว 56,000 บาท 

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเขาตะลอม  จํานวน 24 คน  ตั้งไว 53,760 บาท 

บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 79 ลําดับท่ี 1 

 งบลงทุน   รวม      448,200 บาท 

  คาครุภัณฑ  รวม        55,200 บาท 

  ครุภัณฑอ่ืน       

  คาจัดซ้ือแผงปายไฟจราจรพรอมลอเลื่อน และกรวยจราจร จํานวน 3 ชุด จํานวน        55,200  บาท 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแผงปายไฟจราจรพรอมลอเลื่อน ชนิดสามเหลี่ยม ขนาดความสูงจากพ้ืนถึงฐานไฟหมุน

ประมาณ 160 ซม. ขนาดฐาน (ขอบลอ) 50x110 ซม. พรอมกรวยจราจร จํานวน 4 อัน / 1 ชุด เพ่ือใชในการจัดการ

จราจรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน จํานวน 3 ชุดๆ ละ 18,400 บาท 

รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน เปนเงิน 55,200 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560-2562) หนา 81 ลําดับท่ี 20 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  รวม      393,000 บาท 

  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

  กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง หมูท่ี 2 บานหินกอง จํานวน      393,000 บาท 

   คากอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง หมูท่ี 2 บานหินกอง  ตั้งไว 393,000 บาท เพ่ือจายเปนคากอสราง

รั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง หมูท่ี 2 บานหินกอง ตําบลพงศประศาสน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ขนาดความสูง 1.50 เมตร  ความยาว 140 เมตร ตามแบบ อบต.พงศประศาสนกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560-2562) หนา 80 ลําดับท่ี 17 

 งบเงินอุดหนุน  รวม   1,588,000 บาท 

  เงินอุดหนุน  รวม   1,588,000 บาท 

  เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน   1,588,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว 1,588,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษาของ

โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน โดยมีนักเรียนจํานวน 397 คน 

(ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559) ในอัตราคนละ 20 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   - โรงเรียนบานหินกอง  จํานวน 148 คน  ตั้งไว 592,000 บาท 

   - โรงเรียนบานหวยแกว  จํานวน 77 คน  ตั้งไว 308,000 บาท 

   - โรงเรียนบานสวนหลวง  จํานวน 68 คน  ตั้งไว 272,000 บาท 

   - โรงเรียนบานชะมวง  จํานวน 104 คน  ตั้งไว 416,000 บาท 



ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-

2562) หนา 79 ลําดับท่ี 3 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม   2,060,500 บาท 

 งบบุคลากร  รวม   1,810,500 บาท 

  เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม   1,810,500 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน      628,500 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมพรอมเงินปรับปรุงประจําป

ตามตําแหนง และอัตราท่ี ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 

   - นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนเงิน 396,060 บาท 

   - เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ  เปนเงิน 232,440 บาท 

  เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน        24,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบลของกองสาธารณสุขฯ โดย

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 

   - เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ  เปนเงิน 24,000 บาท 

  เงินประจําตําแหนง จํานวน        42,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ท่ีไดรับเงินประจําตําแหนง

ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา

ตําแหนงท่ีไดรับอยู โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน อัตราเดือนละ 3,500 บาท 

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน      996,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 9 อัตรา ดังนี้ 

   - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ เปนเงิน 132,000 บาท 

   - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  เปนเงิน 108,000 บาท 

   - คนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา เปนเงิน 432,000 บาท 

   - คนงานท่ัวไป  จํานวน 3 อัตรา เปนเงิน 324,000 บาท 

  เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน      120,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 9 อัตรา ดังนี้ 

   - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ  เปนเงิน 24,000 บาท 

   - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  เปนเงิน 12,000 บาท 

   - คนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา  เปนเงิน 48,000 บาท 



   - คนงานท่ัวไป จํานวน 3 อัตรา  เปนเงิน 36,000 บาท 

 งบดําเนินงาน  รวม      205,000 บาท 

  คาตอบแทน  รวม        10,000 บาท 

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน        10,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนด  

  คาใชสอย  รวม      195,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน      115,000 บาท 

  - คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว 65,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาสูบน้ํา คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดรูปสี คาจาง

แรงงานบุคคลภายนอก และคาถายเอกสารสวนเกินจากการเชาเครื่องถายเอกสาร 

  - คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  ตั้งไว 45,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนเพ่ือการศึกษา การฝกอบรม และสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  

  - คาโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ  ตั้งไว 5,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางจัดทําวีดิโอ คาโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ งานประกาศหรือขอบังคับตางๆ ทางสื่อ

สิ่งพิมพ และคาจัดทําหนังสือสรุปผลงาน วารสารสิ่งพิมพขององคการบริหารสวนตําบล 

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   คาใชจายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน        30,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม

สัมมนา สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตามสิทธิและระเบียบฯ ท่ีพึงเบิกจายได 

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน        50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด

สําเนา เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ เปลี่ยนยางรถยนต ฯลฯ 

 งบลงทุน  รวม       30,000 บาท 

  คาครุภัณฑ  รวม       30,000 บาท 

  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน        30,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท 

 งบเงินอุดหนุน  รวม        15,000 บาท 

  เงินอุดหนุน  รวม        15,000 บาท 

  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน         15,000 บาท 

  - ชมรมผูสูงอายุตําบลพงศประศาสน 

   เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในโครงการปลูกสวนปาและพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีสวนปาสาธารณประโยชน หมูท่ี 8 บาน

ทุงข้ีตาย ตําบลพงศประศาสน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อันเปนการสงเสริมตามโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี บรรจุในแผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ.2560-2562) หนา 91 ลําดับท่ี 9       



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม   1,170,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม      990,000 บาท 

  คาใชสอย รวม      905,000 บาท 

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   คาใชจายโครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน        20,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก เปนคาวัสดุเคมี น้ํายาเบตา

ไซต ทรายอะเบท คาน้ํามันสําหรับพนหมอกควัน คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนๆ ในการจัดทํา

กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 87 ลําดับท่ี 2 

   คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) จํานวน      350,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) เปนคาวัสดุอุปกรณ

ตางๆ ท่ีใชในการดําเนินการคัดแยกขยะ การจัดทําน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการจัด

กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 55 ลําดับท่ี 7 

   คาใชจายในการจัดทําพัฒนาปรับปรุงแผนขอบัญญัติสาธารณสุข จํานวน        25,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําและพัฒนาแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในการปรับปรุงขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจาย

อ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 89 ลําดับท่ี 8 

   คาใชจายในการสงเสริม เฝาระวัง แกไขปญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน        30,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริม เฝาระวัง แกไขปญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนคาวัสดุอุปกรณ

ตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 78 ลําดับท่ี 14  

   คาใชจายในโครงการปองกันควบคุมและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน        20,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันควบคุมและแกไขปญหายาเสพติด เปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ

อุปกรณตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 93 ลําดับท่ี 3 

   คาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในชุมชน จํานวน        20,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในชุมชน เปนคาวิทยากร อาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 

81 ลําดับท่ี1 

   คาใชจายในโครงการพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค และศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของอาสาสมัคร 

อสม. แกนนําสุขภาพตําบลพงศประศาสน จํานวน      200,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

ของอาสาสมัคร อสม. แกนนําสุขภาพตําบลพงศประศาสน เปนคาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการ คาเชาท่ีพัก 

บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 90  ลําดับท่ี 1 

   คาใชจายในโครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลเอดส จํานวน        20,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลเอดส เปนคาวิทยากร อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 81 ลําดับท่ี 6 



   คาใชจายในโครงการสงเสริมสุขาภิบาลอาหาร จํานวน        20,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขาภิบาลอาหาร เปนคาวิทยากร อาหาร อาหารวางและ

เครื่องดื่ม วัสดุ น้ํายาเคมี ชุดตรวจอาหารหรือวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ เวชภณัฑ ปายตางๆ และคาใชจาย

อ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 89 ลําดับท่ี 5 

   คาใชจายในโครงการสรางเสริมสุขภาพและการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จํานวน      200,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสรางเสริมสุขภาพและการศึกษาดูงานของผูสูงอายุในเขต อบต.พงศประศาสน 

เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการโภชนาการ เปนคาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการ คาเชา

ท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 90 ลําดับท่ี 2 

  คาวัสดุ  รวม        85,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน        30,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ แผงปดประกาศ 

ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ เครื่องดับเพลิง ไวทบอรด แผนปายจราจร ฯลฯ  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน          5,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาวัสดุสําหรับใชเก่ียวกับโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของ

องคการบริหารสวนตําบล เชน ไมแผนปาย หรือแผงปดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร สี และพูกัน ฯลฯ  

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน        30,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก ตลับหมึก เมาส แปนพิมพ 

หัวพิมพหรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ  

   วัสดุอ่ืน จํานวน        20,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ 

 งบลงทุน  รวม        30,000 บาท 

  คาครุภัณฑ  รวม        30,000 บาท 

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน        30,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท 

 งบเงินอุดหนุน  รวม      150,000 บาท 

  เงินอุดหนุน  รวม      150,000 บาท 

   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน      150,000 บาท 

   - สาธารณสุขมูลฐานในพ้ืนท่ีเขตชุมชน/หมูบาน 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเปนคาการดําเนินงานใน

การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพ้ืนท่ีเขตชุมชน/หมูบานๆ ละ 15,000 บาท เพ่ือใหประชาชนและอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานไดมีสวนรวมดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว73 ลงวันท่ี 14 ม.ค.2557 บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 91 ลําดับท่ี 10    

แผนงานเคหะและชุมชน 



งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม   4,091,280 บาท 

 งบบุคลากร  รวม   2,918,280 บาท 

  เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม   2,918,280 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน   1,116,720 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลของกองชาง พรอมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนง และอัตรา

ท่ี ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา ดังนี้ 

   - นักบริหารงานชาง (ผอ.กองชาง)  เปนเงิน 342,840 บาท 

   - วิศวกรโยธา  เปนเงิน 309,000 บาท 

   - นายชางโยธา  เปนเงิน 232,440 บาท 

   - เจาพนักงานการประปา  เปนเงิน 232,440 บาท 

  เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน        48,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบลของกองชาง โดยคํานวณตั้ง

จายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 

   - นายชางโยธา  เปนเงิน 24,000 บาท 

   - เจาพนักงานการประปา  เปนเงิน 24,000 บาท 

  เงินประจําตําแหนง จํานวน        42,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองชางท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย

เงินเดือนเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงท่ีไดรับอยู ใน

อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน   1,507,560 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของกองชาง โดยคํานวณตั้งจาย

ไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 13 อัตรา ดังนี้ 

   - ผูชวยนายชางโยธา  เปนเงิน 161,640 บาท 

   - ผูชวยชางไฟฟา  เปนเงิน 119,640 บาท 

   - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ  เปนเงิน 114,000 บาท 

   - ผูชวยเจาหนาท่ีการประปา  เปนเงิน 134,280 บาท 

   - ผูชวยชางโยธา  เปนเงิน 114,000 บาท 

   - พนักงานขับรถยนต  เปนเงิน 108,000 บาท 

   - คนงานท่ัวไป  จํานวน 7 อัตรา เปนเงิน 756,000 บาท 

  เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน      204,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของกองชาง โดย

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 13 อัตรา ดังนี้ 

   - ผูชวยนายชางโยธา  เปนเงิน 12,000 บาท 

   - ผูชวยชางไฟฟา  เปนเงิน 24,000 บาท 



   - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ  เปนเงิน 24,000 บาท 

   - ผูชวยเจาหนาท่ีการประปา  เปนเงิน 24,000 บาท 

   - ผูชวยชางโยธา  เปนเงิน 24,000 บาท 

   - พนักงานขับรถยนต  เปนเงิน 12,000 บาท  

   - คนงานท่ัวไป  จํานวน 7 อัตรา เปนเงิน 84,000 บาท 

 งบดําเนินงาน  รวม   1,125,000 บาท 

  คาตอบแทน  รวม        35,000 บาท 

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน        35,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนด  

 คาใชสอย  รวม      235,000 บาท 

  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน        70,000 บาท 

  - คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คา

ลางอัดรูปสี คาจางแรงงานบุคคลภายนอก และคาถายเอกสารสวนเกินจากการเชาเครื่องถายเอกสาร 

  - คาธรรมเนียมตางๆ และคาลงทะเบียน  ตั้งไว 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเพ่ือการศึกษา การฝกอบรม และสัมมนาของพนักงานสวนตําบล

และพนักงานจาง 

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน        15,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรืออบรมสัมมนาสําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของกองชาง ตามระเบียบฯ กําหนด 

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน      150,000 บาท 

   - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ตั้งไว 50,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดี เครื่องอัดสําเนา 

เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ ฯลฯ 

   - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไว 100,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง 

  คาวัสดุ  รวม      855,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน        20,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ฯลฯ       

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน      500,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุท่ีใชในสํานักงาน อาคาร สถานท่ีและทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

เชน หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา สวิทชไฟฟา โคมไฟโฟโตอิเล็กตรอน ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ และอุปกรณตางๆ 

สําหรับติดตั้งและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 



   วัสดุกอสราง จํานวน        30,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย 

บล็อก แผนเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเสน เหล็กกลอง ตะปู คอน คีม ชะแลง จอม เสียม ขวาน ทอ อุปกรณประปา ฯลฯ 

สําหรับใชในการซอมแซมอาคารสํานักงาน สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน          5,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสําหรับใชเก่ียวกับโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ของ

องคการบริหารสวนตําบล เชน กระดาษเขียนโปสเตอร สีและพูกัน ฟลม ฯลฯ       

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน        50,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชในสํานักงาน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส 

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 

   วัสดุอ่ืน จํานวน      250,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยางมะตอย หรือวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใชในการซอมแซมถนนและงานบํารุงทาง รวมถึงคาจัด 

ซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ 

 งบลงทุน  รวม        48,000 บาท 

  คาครุภัณฑ  รวม        48,000 บาท 

  ครุภัณฑสํานักงาน 

   คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว จํานวน          7,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน ชนิดมีพนักพิงและท่ีวางแขน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 บาท จัดซ้ือตาม

ราคาทองถ่ิน บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 46 ลําดับท่ี 21 

  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

   คาจัดซ้ือกลองถายรูประบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตัว จํานวน        20,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองถายรูประบบดิจิตอล พรอมอุปกรณตอพวง จํานวน 1 ตัวๆ ละ 20,000 บาท โดยมี

ความละเอียดไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 47 ลําดับท่ี 22 

  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เครื่อง จํานวน        21,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยาง

ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

     1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน 

หรือ 

     2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz 



    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 

    - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366X768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

    - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 

จัดซ้ือตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลําดับท่ี 11 

(ขอมูล ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 47 ลําดับท่ี 23      

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน  รวม        50,000 บาท 

 งบดําเนินงาน  รวม        50,000 บาท 

  คาใชสอย  รวม        50,000 บาท 

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   คาใชจายในโครงการเสริมสรางความรวมมือของเครือขายทางสังคม เพ่ือการปองกันคุมครองเด็กและเยาวชน  

     จํานวน       50,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเสริมสรางความรวมมือของเครือขายทางสังคม เพ่ือปองกันคุมครองเด็กและ

เยาวชน ในการยุติความรุนแรงในครอบครัว เปนคาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายในการ

ดําเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกับกิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 92 ลําดับท่ี 15 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  รวม      410,000 บาท 

 งบดําเนินงาน  รวม      310,000 บาท 

  คาใชสอย  รวม      310,000 บาท 

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   คาใชจายโครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชุมชนเพ่ือเปนชุมชนตนแบบ หมูท่ี 4 บานมารอง  

    จํานวน      200,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชุมชนเพ่ือเปนชุมชนตนแบบ หมูท่ี 4 บานมารอง ใหเกิด

แหลงเรียนรูของชุมชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 

   คาใชจายในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดฯ จํานวน        30,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด และคาใชจายในการจัดกิจกรรม

รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.3/ว 2956 ลงวันท่ี 

31 ต.ค.2555 บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 93 ลําดับท่ี 2 

   คาใชจายในโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน        30,000 บาท 



    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เปนคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรม

ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 41 

ลําดับท่ี 1 

   คาใชจายในโครงการปฏิบัติการศูนยปองกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.พงศประศาสน  จํานวน    50,000 บาท 

    เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการปฏิบัติการศูนยปองกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.พงศประศาสน ในการปองกัน

และบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยตางๆ และการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 

บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 124 ลําดับท่ี 60       

 งบเงินอุดหนุน  รวม      100,000 บาท 

   เงินอุดหนุน  รวม      100,000 บาท 

   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน      100,000 บาท 

   - อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1-10 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูบานๆ ละ 10,000 บาท บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา42 ลําดับท่ี 14       

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ  รวม      639,000 บาท 

 งบดําเนินงาน  รวม      609,000 บาท 

  คาใชสอย  รวม      609,000 บาท 

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   คาใชจายในการจัดการกีฬาเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาทองถ่ินอําเภอบางสะพาน จํานวน      100,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองถ่ินอําเภอบางสะพาน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตอําเภอบางสะพาน เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการกีฬาและการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตลอด 

จนสรางความสามัคคีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 133 ลําดับ

ท่ี 2 

   คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบลพงศประศาสน จํานวน      300,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลพงศประศาสน เพ่ือเปนการสงเสริมกิจกรรมการ

กีฬาใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-

2562) หนา 133 ลําดับท่ี 1 

   คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาหมูบาน ประจําป 2560 จํานวน      150,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาหมูบาน ประจําป 2560 ในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ

ติดของเด็กและเยาวชนในชุมชน/หมูบานของตําบลพงศประศาสน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน

ใหหางไกลยาเสพติด บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 133 ลําดับท่ี 5 

   คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน          9,000 บาท 



    เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ในวันเด็กแหงชาติ และคาของขวัญ ของรางวัลตางๆ สําหรับ

เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี  

   คาใชจายในโครงการสรางเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย จํานวน        50,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสรางเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย ใหแกผูสูงอายุตําบลพงศประศาสน 

เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีกิจกรรมดานการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ 

เพ่ือใหมีรางกายและสุขภาพท่ีแข็งแรง สรางความปรองดองสมานฉันทภายในตําบล บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560-2562) หนา 90 ลําดับท่ี 4       

 งบเงินอุดหนุน  รวม        30,000 บาท 

   เงินอุดหนุน  รวม        30,000 บาท 

   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน        30,000 บาท 

   - อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1 บานฝายทา  ตั้งไว 10,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ บานฝายทา ประจําป 2560 แกคณะกรรมการหมูบาน 

หมูท่ี 1 บานฝายทา บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 128 ลําดับท่ี 7 

   - อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 4 บานมารอง  ตั้งไว 10,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ บานมารอง ประจําป 2560 แกคณะกรรมการหมูบาน 

หมูท่ี 4 บานมารอง บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 128 ลําดับท่ี 8 

   - อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 5 บานหลักเมือง ตั้งไว 10,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ บานหลักเมือง ประจําป 2560 แกคณะกรรมการ

หมูบาน หมูท่ี 5 บานหลักเมือง บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 129 ลําดับท่ี 9     

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  รวม      150,000 บาท 

 งบดําเนินงาน  รวม      150,000 บาท 

  คาใชสอย  รวม      150,000 บาท 

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   คาใชจายในโครงการงานสืบสานประเพณีลอยกระทง-แขงเรือพาย คลองปากปด จํานวน        50,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการงานสืบสานประเพณีลอยกระทง-แขงเรือพาย คลองปากปด ตําบลพงศ

ประศาสน เชน คาจัดสถานท่ี คาวัสดุอุปกรณ คาปาย และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับดําเนินโครงการดังกลาว เพ่ือ

สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและภูมิปญญาไทย โดยถือ

ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 3 ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

หนา 128 ลําดับท่ี 4 

   คาใชจายในโครงการถวายเทียนพรรษา จํานวน        50,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการถวายเทียนพรรษา ประจําป 2560 เชน จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ คาปายโครงการ 

และคาใชจายท่ีจําเปนสําหรับดําเนินโครงการดังกลาว เพ่ือสงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน 

รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและภูมิปญญาไทยโดยถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 3 ดานศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 128 ลําดับท่ี 2 



   คาใชจายในโครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน        50,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ ในการจัดกิจกรรมสําหรับเทิดทูนภูมิปญญาผูสูงอายุ และ

กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานตของตําบลพงศประศาสน บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-

2562) หนา 92 ลําดับท่ี 4       

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  รวม   5,825,900 บาท 

 งบลงทุน  รวม   5,825,900 บาท 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  รวม   5,825,900 บาท 

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

    ติดตั้งถังเหล็กทรงแชมเปญ 10 ลูกบาศกเมตร หมูท่ี 10 บานทุงนุน จํานวน      219,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาติดตั้งถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 10 ลูกบาศกเมตร สูง 11 เมตร หมูท่ี 10 บานทุงนุน ตําบล

พงศประศาสน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามแบบ อบต.พงศประศาสนกําหนด บรรจุในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 145 ลําดับท่ี 73 

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

    โครงการวางทอระบายน้ําเลียบถนน สายวัดหินกอง-อางเก็บน้ําพุระกํา หมูท่ี 2 บานหินกอง  จํานวน    

777,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ําเลียบถนน สายวัดหินกอง-อางเก็บน้ําพุระกํา หมูท่ี 2 บานหินกอง ตําบลพงศ

ประศาสน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยวางทอระบายน้ํา คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60X1.00 เมตร จํานวน 250 ทอน พรอมบอพัก คลส. ขนาด 1.00X1.00 เมตร จํานวน 26 บอ ระยะทาง 

276 เมตร ตามแบบ อบต.พงศประศาสนกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 123 ลําดับท่ี 54 

    กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนปาสาธารณะ หมูท่ี 4 บานมารอง จํานวน     1,200,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนปาสาธารณะ STA.0+000-STA.0+400 ระยะทาง 

400 เมตร กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 2,050 ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต.พงศประศาสนกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา149 ลําดับท่ี 27 

    โครงการวางทอระบายน้ําเลียบถนน สายหนองเงิน-ทุงเกาะ หมูท่ี 5 บานหลักเมือง  จํานวน   427,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ําเลียบถนน สายหนองเงิน-ทุงเกาะ หมูท่ี 5 บานหลักเมือง โดยวางทอระบายน้ํา 

คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60X1.00 เมตร จํานวน 180 ทอน พรอมบอพัก คลส. ขนาด 

1.00X1.00 เมตร จํานวน 20 บอ ระยะทาง 200 เมตร ตามแบบ อบต.พงศประศาสนกําหนด บรรจุในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 123 ลําดับท่ี 56 

    กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังขอน 3 หมูท่ี 5 บานหลักเมือง จํานวน      594,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังขอน 3 หมูท่ี 5 บานหลักเมือง STA.0+000-STA.0+250 

ระยะทาง 250 เมตร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.ปาก



ลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60X1.00 เมตร จํานวน 1 ทอน พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร ตาม

แบบ อบต.พงศประศาสนกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 149 ลําดับท่ี 30 

    ขยายผิวจราจรสายหลักเมือง-ทาหลอ (ไทรผึ้ง) ขางละ 0.50 เมตร หมูท่ี 5 บานหลักเมือง  จํานวน  191,000

บาท 

    เพ่ือจายเปนคาขยายผิวจราจรสายหลักเมือง-ทาหลอ (ไทรผึ้ง) ขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 148 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 310 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พงศประศาสนกําหนด 

บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 154 ลําดับท่ี 67  

    กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงแทงเสือ หมูท่ี 7 บานทุงมะพราว   จํานวน     1,008,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงแทงเสือ หมูท่ี 7 บานทุงมะพราว STA.0+600-

STA.1+025 ระยะทาง 425 เมตร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พรอมวางทอระบาย

น้ํา คลส.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60X1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,700 

ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พงศประศาสนกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 151 ลําดับ

ท่ี 39 

    กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานลวด หมูท่ี 7 บานทุงมะพราว จํานวน      195,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานลวด หมูท่ี 7 บานทุงมะพราว STA.0+000-

STA.0+065 ระยะทาง 65 เมตร กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 

325 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พงศประศาสนกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 151 ลําดับ

ท่ี 40   

    กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัยทุงข้ีตาย (เชื่อมตอหมูท่ี 7) หมูท่ี 8 บานทุงข้ีตาย  จํานวน

234,900  บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัยทุงข้ีตาย (เชื่อมตอหมูท่ี 7) หมูท่ี 8 บานทุงข้ีตาย 

STA.0+172-STA.0+252 ระยะทาง 80 เมตร กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พ้ืนท่ี

รวมไมนอยกวา 400 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พงศประศาสนกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

หนา 151 ลําดับท่ี 46       

    กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงนุน 3 หมูท่ี 10 บานทุงนุน จํานวน      980,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงนุน 3 หมูท่ี 10 บานทุงนุน STA.0+000-STA.0+417 

ระยะทาง 417 เมตร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.ปาก

ลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60X1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,668 ตารางเมตร ตาม

แบบ อบต.พงศประศาสนกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 154 ลําดับท่ี 64 

แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร  รวม      100,000 บาท 

 งบดําเนินงาน  รวม      100,000 บาท 

  คาใชสอย  รวม      100,000 บาท 



  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร จํานวน      100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร การฝกอบรมใหความรูทาง 

ดานการประกอบอาชีพทางการเกษตรแกเกษตรกร และคาวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดกิจกรรม บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 100 ลําดับท่ี 23       

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง  รวม 15,369,187 บาท 

 งบกลาง  รวม 15,369,187 บาท 

  งบกลาง  รวม 15,369,187 บาท 

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน      490,000 บาท 

  เพ่ือสมทบเขากองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง และผูประกันตน (พนักงานจาง) อัตราสมทบ 5% ของ

คาจาง และสมทบเพ่ิมเติมจากเงินท่ีไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 ขอ 4 

  เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน      850,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ในกิจการประปาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลพงศประศาสน 

  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน    9,153,600 บาท 

  เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสุงอายุท่ีมีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไปท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 และ

ไดข้ึนทะเบียนของรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวแลว ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0891.3/ว 1502 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา110 ลําดับท่ี 2 

  เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน    2,275,200 บาท 

  เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีกําหนดท่ีไดแสดงความจํานงโดย

การขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1502 

ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา110 ลําดับท่ี 2 

  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน      138,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินสําหรับการสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหแกผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทํา

การวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดท้ิงขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

โดยผูปวยมีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน รวมจํานวน 23 ราย ดังนี้ 

   - ผูปวยรายเกา จํานวน 18 ราย 



   - ผูปวยรายใหม จํานวน 5 ราย 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 110 ลําดับท่ี 2 

  สํารองจาย จํานวน    1,800,000 บาท 

  เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉินหรือเรงดวน หรือไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณรายจายประเภทใด ประเภทหนึ่ง 

และท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา และสําหรับชวยเหลอืประชาชนผูไดรับความเดือดรอน ผูประสบภัยธรรมชาติ 

เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอ่ืนๆ ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม ทันตอเหตุการณ หรือเพ่ือปองกัน

และบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน หรือกรณีท่ีมีความจําเปนตองจาย หรือกรณีท่ีมีหนังสือสั่งการใหเบิกจาย

จากเงินประเภทนี้ 

  รายจายตามขอผูกพัน จํานวน      400,000 บาท 

  - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตั้งไว 380,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน หรือพ้ืนท่ี ตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 89 

ลําดับท่ี 7 

  - คาใชจายในการจัดการจราจร  ตั้งไว 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจายจากเงินคาปรับตามกฎหมายจราจรทางบก 

  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน      262,387 บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) เพ่ือชวยเหลือแกขาราชการสวน

ทองถ่ิน เงินชวยพิเศษ บําเหน็จตกทอด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2025 ลงวันท่ี 

20 มิ.ย.2549 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.5/ว 45 ลงวันท่ี 24 ส.ค.2552 โดยให

องคการบริหารสวนตําบลตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของรายได ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให หรือ

เงินอุดหนุน 

   1) งบประมาณประจําป พ.ศ.2560       46,043,500    บาท 

   2) หัก เงินอุดหนุน                          19,804,800    บาท 

      คงเหลือ  เงินรายได                      26,238,700    บาท 

      รอยละ 1                                       262,387   บาท 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 120,000

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

งบ

บุคลากร

เงินเดือน 

(ฝายการเมือง)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนเลขานุการ/ทปรกษา

นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดือน 

(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเดือนพนักงาน

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,275,200

สํารองจาย 1,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.)
262,387

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,153,600
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เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 850,000

รายจายตามขอผูกพัน 400,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 490,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 138,000
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และ

นันทนาการ
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สรางความ
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ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ
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สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

42,000 42,000 252,000 378,000

35,000 10,000 60,000 115,000

70,000 70,000

60,000 60,000

70,000 70,000

70,000 145,000 667,000 957,000

55,000 55,000

400,000 400,000

5,000 5,000

20,000 20,000

20,000

20,000 20,000

500,000 500,000

350,000 350,000

150,000 150,000

คาตอบแทน

คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานคลัง

คาใชจายโครงการควบคุมและปองกันโรค

ไขเลือดออก

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน

การฝกอบรมและศึกษาดูงาน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

คาเชาบาน

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 75,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

คาใชจายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 20,000

คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ

ครบวงจร (รีไซเคิล)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย
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สาธารณสุข
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200,000 200,000

100,000

300,000

150,000

9,000

25,000 25,000

30,000

500,000 500,000

30,000 30,000

15,000 150,000 165,000

10,000 10,000

20,000 20,000

30,000 30,000
คาใชจายในการสงเสริม เฝาระวัง แกไขปญหา

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาใชจายในการวางและปรับปรุงผังเมืองและชุมชน

คาใชจายในการรับวารสาร สิ่งพิมพ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

คาใชจายในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดฯ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง

คาใชจายในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน
30,000

คาใชจายในการจัดทําพัฒนาปรับปรุงแผน

ขอบัญญัติสาธารณสุข

คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 9,000

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาหมูบาน 

ประจําป 2560
150,000

300,000

คาใชจายในการจัดการกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขัน

กีฬาทองถิ่นอําเภอบางสะพาน
100,000

คาใชจายโครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชุมชนเพื่อ

เปนชุมชนตนแบบ หมูที่ 4 บานมารอง

คาใชสอย

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบลพงศ

ประศาสน
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100,000 100,000

50,000 50,000

250,000

15,000 15,000

50,000

50,000

30,000 30,000

50,000 50,000

20,000 20,000

20,000 20,000

200,000 200,000

20,000 20,000

งบ

ดําเนินงาน

คาใชจายในโครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลเอดส

คาใชจายในโครงการพัฒนาเครือขายสรางเสริม

สุขภาพและปองกันโรค และศึกษาดูงานนอก

สถานที่ของอาสาสมัคร อสม. แกนนําสุขภาพ

ตําบลพงศประศาสน

คาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหาโรค

เอดสในชุมชน

คาใชจายในโครงการปองกันควบคุมและแกไข

ปญหายาเสพติด

คาใชจายในโครงการปฏิบัติการศูนยปองกัน

บรรเทาสาธาณภัย อบต.พงศประศาสน

คาใชจายในโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ

คาใชจายในโครงการถวายเทียนพรรษา 50,000

คาใชจายในโครงการงานสืบสานประเพณีลอย

กระทง-แขงเรือพาย คลองปากปด
50,000

คาใชจายในโครงการ 18 มีนาคม วันทองถิ่นไทย

คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนยอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน
250,000

คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทํา

ระบบบัญชี

คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร
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50,000

20,000 20,000

200,000 200,000

50,000

50,000 50,000

5,000 5,000

523,000

150,000 50,000 1,014,900 1,234,900

100,000 100,000

50,000 30,000 120,000 230,000

500,000 500,000

360,000 360,000

15,000 15,000

1,175,200

30,000 30,000

5,000 5,000 45,000 60,000

20,000 30,000 150,000 220,000วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,175,200

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000

คาวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุกอสราง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 523,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวง

มาลา

คาใชจายในโครงการเสริมสรางความรวมมือของ

เครือขายทางสังคม เพื่อการปองกันคุมครองเด็ก

และเยาวชน

คาใชจายในโครงการสรางเสริมสุขภาพและการ

ออกกําลังกาย
50,000

คาใชจายในโครงการสรางเสริมสุขภาพและ

การศึกษาดูงานนอกสถานที่

คาใชจายในโครงการสงเสริมสุขาภิบาลอาหาร

คาใชจายในโครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ 50,000



แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน    

 งบกลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

250,000 20,000 20,000 300,000

20,000 20,000

50,000 50,000

250,000 250,000

25,000 25,000

20,000 20,000

7,000 8,000 15,000

116,000 116,000

5,000 5,000

7,220

6,600

3,600

21,000 21,000

7,900 7,900

4,300

700 700
คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 

1 เครื่อง
4,300

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบุก จานวน 1 

เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 3 ใบพัด  จํานวน 3 ตัว 3,600

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้  จํานวน 1 ชุด 6,600

คาจัดซื้อตูอเนกประสงค  จํานวน 1 ตู 7,220

คาจัดซื้อตูบานเปดทึบสูง จํานวน 1 ตู

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับการประชุมสภา

ทองถิ่น จํานวน 29 ตัว

คา

สาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาไฟฟา

วัสดุอื่น 10,000



แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน    

 งบกลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

6,400 6,400

4,800

60,000 60,000

9,500

55,200

3,750

10,500

8,700

20,000 20,000

6,500 6,500

550 550

480 480

430 430

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาจัดซื้อลูกแซค จํานวน 1 คู

คาจัดซื้อแทมบูรีน จํานวน 1 คู

คาจัดซื้อฉิ่งลงหิน จํานวน 1 คู

คาจัดซื้อกลองทอมคู  จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป

คาจัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ

 จํานวน 1 ตัว

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเสื้อคลุมดับเพลิงผา Cotton จํานวน 3 ตัว 8,700

คาจัดซื้อรองเทาดับเพลิงชนิดยางทนความรอน 

จํานวน 3 คู
10,500

คาจัดซื้อไมตบไฟ จํานวน 5 อัน 3,750

คาจัดซื้อแผงปายไฟจราจร ชนิดลอเลื่อน พรอม

กรวยจราจร จํานวน 3 ชุด
55,200

คาจัดซื้อทอยางดูดน้ํา จํานวน 1 เสน 9,500

ครุภัณฑอื่น

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาจัดซื้อคูลเลอรน้ํา  จํานวน 1 ใบ 4,800

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2

 เครื่อง

งบลงทุน

คาครุภัณฑ



แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน    

 งบกลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

219,000 219,000

1,008,000 1,008,000

980,000 980,000

594,000 594,000

1,200,000 1,200,000

195,000 195,000

234,900 234,900

393,000

191,000 191,000

777,000 777,000
โครงการวางทอระบายน้ําเลียบถนน สายวัดหิน

กอง-อางเก็บน้ําพุระกํา หมูที่ 2 บานหินกอง

ขยายผิวจราจรสายหลักเมือง-ทาหลอ (ไทรผึ้ง) 

ขางละ 0.50 เมตร หมูที่ 5 บานหลักเมือง

กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง หมูที่ 2 

บานหินกอง
393,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัยทุง

ขี้ตาย (เชื่อมตอหมูที่ 7) หมูที่ 8 บานทุงขี้ตาย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานลวด 

หมูที่ 7 บานทุงมะพราว

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงแทงเสือ 

หมูที่ 7 บานทุงมะพราว

ติดตั้งถังเหล็กทรงแชมเปญ 10 ลูกบาศกเมตร หมูที่

 10 บานทุงนุน

คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงนุน 3 หมู

ที่ 10 บานทุงนุน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนปา

สาธารณะ หมูที่ 4 บานมารอง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังขอน 3 

หมูที่ 5 บานหลักเมือง



แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน    

 งบกลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

427,000 427,000

35,000 35,000

100,000 165,000 295,000

1,753,000

100,000 5,825,900 460,000 4,091,280 3,230,500 13,565,340 49,864,507

1,753,000

รวม 15,369,187 789,000 6,120,850 312,450

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 30,000
งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการวางทอระบายน้ําเลียบถนน สายหนอง

เงิน-ทุงเกาะ หมูที่ 5 บานหลักเมือง



งบประมาณรายจายเฉพาะการ

 อําเภอบางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปาผิวดินอางเก็บน้ําเขามะคา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาทคาปรับ จํานวน 1,000

รายไดประเภทนี้ไดจากคาปรับอื่น ซึ่งตั้งรับเปนคาปรับในกรณีผูใช

น้ําประปากระทําผิดระเบียบของการประปา ประมาณการไวเทากับ

ปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียม จํานวน 16,000

รายไดประเภทนี้ไดจากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตางๆ จากผูขอ

อนุญาตใชน้ําประปาในอัตราที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว 

การประมาณการตั้งไวใกลเคียงกับที่รับจริงในปที่ผานมา

รายไดประเภทนี้ไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยคํานวณจาก

ยอดเงินฝากของปที่ผานมา

ผลประโยชนอื่น รวม 17,000

รายไดนี้ประเภทนี้ไดจากการอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบล

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ใน

กิจการประปาทองถิ่น ระบบประปาผิวดินอางเก็บน้ําเขามะคา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000

รายไดประเภทนี้ไดจากคาใชน้ําประปา โดยคํานวณจากมาตรวัดน้ําใน

อัตราที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว การประมาณการอาศัย

ขอมูลการจําหนายจากมาตรวัดน้ําจริงในปที่ผานมา

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 110,000

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน
อําเภอ บางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 528,000 บาท แยกเปน
รายได  เปนเงิน 528,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 400,000

วันที่พิมพ : 8/8/2559  17:49:43

หนา : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาผิวดินอางเก็บน้ําเขามะคา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560



รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

รวม

งบลงทุน  เปนเงิน 102,000 บาท

คาครุภัณฑ 102,000 บาท

คาไฟฟา 190,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของระบบประปาทองถิ่น การประปาผิวดินอาง

เก็บน้ําเขามะคา

เพื่อจายเปนคาสารสม คลอรีน คามิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา สําหรับผูขอ

ใชน้ํารายใหม และเปลี่ยนผูขอใชน้ํารายเดิมที่ชํารุด

คาสาธารณูปโภค 190,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทอน้ํา อุปกรณประปา จอบ 

เลื่อย คม ตะป ูคอน ชะแลง เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ฯลฯ 

สําหรับใชในการปรับปรุงซอมแซม และรองรับการขอใชน้ําประปาราย

ใหม

วัสดุอื่น 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ กระดาษ

ตอเนื่อง บิล แฟม ปากกา ดินสอ ตรายาง ฯลฯ สําหรับใชในงานกิจการ

ประปา

วัสดุกอสราง 15,000 บาท

คาวัสดุ 220,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 5,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑของ

การประปา บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 143 

ลําดับที่ 64

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  522,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งบดําเนินงาน  เปนเงิน 420,000 บาท

คาใชสอย 10,000 บาท

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน
อําเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

วันที่พิมพ : 8/8/2559  18:03:36

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย
งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาผิวดินอางเก็บน้ําเขามะคา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560



วันที่พิมพ : 8/8/2559  18:03:36

จํานวน

 - คาจัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน  จํานวน 2 เครื่อง  ตั้งไว 40,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน ขนาด 8X5 ม.ม. ขนาด

ความจุ 13 ลิตร/ชั่วโมง การเชื่อมตอไฟฟา 220V 50Hz 18W จํานวน 

2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน 40,000 บาท รายการนอก

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองถิ่น บรรจุในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 49 ลําดับที่ 34

- คาจัดซื้อปมน้ํา ชุดจายน้ําประปา จํานวน 2 ตัว  ตั้งไว 50,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมน้ํา ชุดจายน้ําประปา มีรายละเอียดดังนี้

   - สูบน้ําไดไมนอยกวา 500 ลิตร/นาที

   - แรงสูบสงไมนอยกวา 25 เมตร

   - มิเตอรขนาดไมต่ํากวา 5 แรงมา สามารถใชกับไฟ 3 สายได

   - ขนาด 380/660 โวลต

   - อัตรารอบ 2,900 รอบ/นาที

   - ขนาดทอเขา-ออก 2.5X1.5 นิ้ว

   - ตัวเรือน (เสื้อปม) เปนเหล็กหลอ ใบพัดวัสดุเปนทองเหลือง และ

วัสดุเพลาเปนสแตนเลส

   - พรอมอุปกรณในการติดตั้ง

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท รวมเปนเงิน 50,000 บาท 

รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองถิ่น บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 49 ลําดับที่ 33

- คาจัดซื้อปมแชไฟฟา (ปมไดโว) จํานวน 1 ตัว  ตั้งไว 12,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมแชไฟฟา (ปมไดโว) สําหรับดูดน้ํา ขนาดทอ

สง 2 นิ้ว ตัวเสื้อสแตนเลส สามารถดูดน้ําไดปริมาณไมต่ํากวา 150 

ลิตร/นาท ีสามารถใชไดกับไฟฟา 220V รายการนอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองถิ่น บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560-2562) หนา 49 ลําดับที่ 35

ครุภัณฑอื่น 102,000 บาท



องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน

 อําเภอบางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปาผิวดินอางเก็บน้ําไทรหงษ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาทคาปรับ จํานวน 2,000

รายไดประเภทนี้ไดจากคาปรับอื่น ซึ่งตั้งรับเปนคาปรับในกรณีผูใช

น้ําประปากระทําผิดระเบียบของการประปา ประมาณการไวเทากับ

ปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียม จํานวน 15,000

รายไดประเภทนี้ไดจากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตางๆ จากผูขอ

อนุญาตใชน้ําประปาในอัตราที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว 

การประมาณการตั้งไวใกลเคียงกับที่รับจริงในปที่ผานมา

รายไดประเภทนี้ไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยคํานวณจาก

ยอดเงินฝากของปที่ผานมา

ผลประโยชนอื่น รวม 17,000

รายไดนี้ประเภทนี้ไดจากการอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบล

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ใน

กิจการประปาทองถิ่น ระบบประปาผิวดินอางเก็บน้ําไทรหงษ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 2,500

รายไดประเภทนี้ไดจากคาใชน้ําประปา โดยคํานวณจากมาตรวัดน้ําใน

อัตราที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว การประมาณการอาศัย

ขอมูลการจําหนายจากมาตรวัดน้ําจริงในปที่ผานมา

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 400,000

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน
อําเภอ บางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 869,500 บาท แยกเปน
รายได  เปนเงิน 869,500 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 450,000

วันที่พิมพ : 8/8/2559  17:52:38

หนา : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาผิวดินอางเก็บน้ําไทรหงษ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560



รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

วันที่พิมพ : 8/8/2559  18:15:53

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย
งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาผิวดินอางเก็บน้ําไทรหงษ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน

อําเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  865,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 แยกเปน

งบดําเนินงาน  เปนเงิน 775,000 บาท

คาใชสอย 15,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑของการ

ประปา บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 143 ลําดับ

ที ่64

คาวัสดุ 560,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ กระดาษ

ตอเนื่อง บิล แฟม ปากกา ดินสอ ตรายาง ฯลฯ สําหรับใชในงานกิจการ

ประปา

วัสดุกอสราง 120,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาจดซอวสดุกอสราง เชน ทอนา อุปกรณประปา จอบ 

เลื่อย คม ตะป ูคอน ชะแลง เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ฯลฯ 

สําหรับใชในการปรับปรุงซอมแซม และรองรับการขอใชน้ําประปาราย

ใหม
วัสดุอื่น 435,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสารสม คลอรีน คามิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา สําหรับผูขอ

ใชน้ํารายใหม และเปลี่ยนผูขอใชน้ํารายเดิมที่ชํารุด

คาสาธารณูปโภค 200,000 บาท

คาไฟฟา 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของระบบประปาทองถิ่น การประปาผิวดินอางเก็บ

น้ําไทรหงษ

งบลงทุน  เปนเงิน 90,000 บาท



วันที่พิมพ : 8/8/2559  18:15:53

รวม

จํานวน

คาครุภัณฑ 90,000 บาท

ครุภัณฑอื่น 90,000 บาท

- คาจัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน  จํานวน 2 เครื่อง  ตั้งไว 40,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน ขนาด 8X5 ม.ม. ขนาด

ความจุ 13 ลิตร/ชั่วโมง การเชื่อมตอไฟฟา 220V 50Hz 18W จํานวน 

2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน 40,000 บาท รายการนอก

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองถิ่น บรรจุในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 49 ลําดับที่ 34

- คาจัดซื้อปมน้ํา ชุดจายน้ําประปา จํานวน 2 ตัว  ตั้งไว 50,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมน้ํา ชุดจายน้ําประปา มีรายละเอียดดังนี้

   - สูบน้ําไดไมนอยกวา 500 ลิตร/นาที

   - แรงสูบสงไมนอยกวา 25 เมตร

   - มิเตอรขนาดไมต่ํากวา 5 แรงมา สามารถใชกับไฟ 3 สายได

   - ขนาด 380/660 โวลต

   - อัตรารอบ 2,900 รอบ/นาที

   - ขนาดทอเขา-ออก 2.5X1.5 นิ้ว

   - ตัวเรือน (เสื้อปม) เปนเหล็กหลอ ใบพัดวัสดุเปนทองเหลือง และวัสดุ

เพลาเปนสแตนเลส

   - พรอมอุปกรณในการติดตั้ง

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท รวมเปนเงิน 50,000 บาท รายการ

นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองถิ่น บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 49 ลําดับที่ 33



งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปาสวนทองถิ่น

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

สวนที่  3

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน

 อําเภอบางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ



 อําเภอบางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ของ

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปาผิวดินอางเก็บน้ําพุระกํา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

วันที่พิมพ : 8/8/2559  17:54:42

หนา : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาผิวดินอางเก็บน้ําพุระกํา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน

อําเภอ บางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 780,000 บาท แยกเปน
รายได  เปนเงิน 780,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 420,000

รายไดประเภทนี้ไดจากคาใชน้ําประปา โดยคํานวณจากมาตรวัดน้ําใน

อัตราที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว การประมาณการอาศัย

ขอมูลการจําหนายจากมาตรวัดน้ําจริงในปที่ผานมา

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 340,000

รายไดนี้ประเภทนี้ไดจากการอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบลเพื่อ

จายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ในกิจการ

ประปาทองถิ่น ระบบประปาผิวดินอางเก็บน้ําพุระกํา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 2,500

รายไดประเภทนี้ไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยคํานวณจาก

ยอดเงินฝากของปที่ผานมา

ผลประโยชนอื่น รวม 17,500

คาธรรมเนียม จํานวน 15,000

รายไดประเภทนี้ไดจากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตางๆ จากผูขอ

อนุญาตใชน้ําประปาในอัตราที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว การ

ประมาณการตั้งไวใกลเคียงกับที่รับจริงในปที่ผานมา

คาปรับ จํานวน 2,500

รายไดประเภทนี้ไดจากคาปรับอื่น ซึ่งตั้งรับเปนคาปรับในกรณีผูใช

น้ําประปากระทําผิดระเบียบของการประปา ประมาณการไวเทากับ

ปงบประมาณที่ผานมา



รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

รวม

งบลงทุน  เปนเงิน 189,500 บาท

คาครุภัณฑ 90,000 บาท

คาไฟฟา 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของระบบประปาทองถิ่น การประปาผิวดินอางเก็บ

น้ําพุระกํา

เพื่อจายเปนคาสารสม คลอรีน คามิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา สําหรับผูขอ

ใชน้ํารายใหม และเปลี่ยนผูขอใชน้ํารายเดิมที่ชํารุด

คาสาธารณูปโภค 170,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทอน้ํา อุปกรณประปา จอบ 

เลื่อย คม ตะป ูคอน ชะแลง เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ฯลฯ 

สําหรับใชในการปรับปรุงซอมแซม และรองรับการขอใชน้ําประปาราย

ใหม

วัสดุอื่น 375,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ กระดาษ

ตอเนื่อง บิล แฟม ปากกา ดินสอ ตรายาง ฯลฯ สําหรับใชในงานกิจการ

ประปา

วัสดุกอสราง 20,000 บาท

คาวัสดุ 400,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 5,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑของการ

ประปา บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 143 ลําดับ

ที ่64

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  774,500 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งบดําเนินงาน  เปนเงิน 585,000 บาท

คาใชสอย 15,000 บาท

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน
อําเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย
งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาผิวดินอางเก็บน้ําพุระกํา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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จํานวน

รวม

จํานวน

- คาจัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน  จํานวน 2 เครื่อง  ตั้งไว 40,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน ขนาด 8X5 ม.ม. ขนาด

ความจุ 13 ลิตร/ชั่วโมง การเชื่อมตอไฟฟา 220V 50Hz 18W จํานวน 

2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน 40,000 บาท รายการนอก

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองถิ่น บรรจุในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 49 ลําดับที่ 34

- คาจัดซื้อปมน้ํา ชุดจายน้ําประปา จํานวน 2 ตัว  ตั้งไว 50,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมน้ํา ชุดจายน้ําประปา มีรายละเอียดดังนี้

   - สูบน้ําไดไมนอยกวา 500 ลิตร/นาที

   - แรงสูบสงไมนอยกวา 25 เมตร

   - มิเตอรขนาดไมต่ํากวา 5 แรงมา สามารถใชกับไฟ 3 สายได

   - ขนาด 380/660 โวลต

   - อัตรารอบ 2,900 รอบ/นาที

   - ขนาดทอเขา-ออก 2.5X1.5 นิ้ว

   - ตัวเรือน (เสื้อปม) เปนเหล็กหลอ ใบพัดวัสดุเปนทองเหลือง และวัสดุ

เพลาเปนสแตนเลส

   - พรอมอุปกรณในการติดตั้ง

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท รวมเปนเงิน 50,000 บาท รายการ

นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองถิ่น บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 49 ลําดับที่ 33

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 99,500 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 99,500 บาท

ครุภัณฑอื่น 90,000 บาท
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- ขุดลอกบอตกตะกอนระบบประปาผิวดินอางเก็บน้ําพุระกํา  ตั้งไว 

15,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาขุดลอกบอตกตะกอนระบบประปาผิวดินอางเก็บน้ําพุ

ระกํา ขนาดกวาง 11.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ตั้งไว 

15,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 48 

ลําดับที่ 30

- ติดตั้งประตูน้ําระบบประปาผิวดินอางเก็บน้ําพุระกํา  ตั้งไว 8,500 บาท

   เพื่อจายเปนคาติดตั้งประตูน้ําระบบประปาผิวดินอางเก็บน้ําพุระกํา 

ขนาดกวาง 1.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตั้งไว 8,500 บาท บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 48 ลําดับที่ 30

- ซอมแซมประตูหองเก็บของระบบประปาผิวดินและงานซอมบํารุง

ระบบประปาผิวดินอางเก็บน้ําพุระกํา   ตั้งไว 25,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาซอมแซมประตูหองเก็บของระบบประปาผิวดินและ

งานซอมบํารุงระบบประปาผิวดินอางเก็บน้ําพุระกํา ขนาดกวาง 2.00 

เมตร สูง 2.20 เมตร  ตั้งไว 25,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2560-2562) หนา 48 ลําดับที่ 30
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