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ประชากรทั้งหมด 4,490 คน
ชาย 2,238 คน
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ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลปาระกํา
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปาระกํา

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลปาระกํา จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปาระกําอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปาระกําจึงขอชี้แจงให
ทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 14,591,367.58 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,489,988.45 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,192,079.91 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 39,707,660.93 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 79,507.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,339.24 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 96,567.66 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 696,176.02 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 58,494.70 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,259,327.31 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,516,249.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,599,577.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 36,359,245.15 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 12,487,147.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,573,232.54 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,150,045.91 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,148,690.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,000,129.70 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,563,163.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 328,200.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลปาระกํา

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 68,942.91 98,500.00 98,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,864.00 18,000.00 20,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 147,016.12 120,000.00 121,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 717,958.02 700,000.00 700,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,329.20 130,000.00 130,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 938,110.25 1,066,500.00 1,070,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,394,419.73 16,030,000.00 15,340,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,394,419.73 16,030,000.00 15,340,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,974,190.00 28,621,900.00 29,448,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22,974,190.00 28,621,900.00 29,448,000.00
รวม 40,306,719.98 45,718,400.00 45,858,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 12,811,984.00 13,813,715.00 13,017,510.00

งบบุคลากร 15,599,704.18 18,561,915.00 19,244,960.00

งบดําเนินงาน 5,716,049.18 8,293,810.00 8,517,890.00

งบลงทุน 3,247,970.00 3,797,260.00 4,109,640.00

งบเงินอุดหนุน 1,072,742.86 1,251,700.00 968,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,448,450.22 45,718,400.00 45,858,000.00

รวม 38,448,450.22 45,718,400.00 45,858,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลปาระกํา

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลปาระกํา

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,341,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,052,130

แผนงานสาธารณสุข 278,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,752,540

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 66,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 295,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 132,400

แผนงานการพาณิชย 823,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,017,510

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,858,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,179,760 1,980,960 9,160,720

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,747,200 0 2,747,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,432,560 1,980,960 6,413,520

งบดําเนินงาน 2,353,800 761,000 3,114,800

    ค่าตอบแทน 354,800 278,000 632,800

    ค่าใช้สอย 1,073,000 380,000 1,453,000

    ค่าวัสดุ 320,000 90,000 410,000

    ค่าสาธารณูปโภค 606,000 13,000 619,000

งบลงทุน 55,900 10,000 65,900

    ค่าครุภัณฑ์ 55,900 10,000 65,900

                                             รวม 9,589,460 2,751,960 12,341,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

                                             รวม 80,000 80,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 8,704,040 8,704,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,704,040 8,704,040

งบดําเนินงาน 3,702,090 3,702,090

    ค่าตอบแทน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 2,714,910 2,714,910

    ค่าวัสดุ 927,180 927,180

งบลงทุน 62,000 62,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 62,000 62,000

งบเงินอุดหนุน 584,000 584,000

    เงินอุดหนุน 584,000 584,000

                                             รวม 13,052,130 13,052,130
แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 58,000 58,000

    ค่าตอบแทน 5,000 5,000

    ค่าใช้สอย 43,000 43,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000

    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

                                             รวม 278,000 278,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,380,200 0 1,380,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,380,200 0 1,380,200

งบดําเนินงาน 912,000 110,000 1,022,000

    ค่าตอบแทน 232,000 0 232,000

    ค่าใช้สอย 240,000 110,000 350,000

    ค่าวัสดุ 440,000 0 440,000

งบลงทุน 37,900 3,213,440 3,251,340

    ค่าครุภัณฑ์ 37,900 0 37,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,213,440 3,213,440

งบเงินอุดหนุน 0 99,000 99,000

    เงินอุดหนุน 0 99,000 99,000

                                             รวม 2,330,100 3,422,440 5,752,540



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 66,000 66,000

    ค่าใช้สอย 66,000 66,000

                                             รวม 66,000 66,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 100,000 150,000 250,000

    ค่าใช้สอย 100,000 150,000 250,000

งบเงินอุดหนุน 0 45,000 45,000

    เงินอุดหนุน 0 45,000 45,000

                                             รวม 100,000 195,000 295,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 65,000 65,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 15,000 15,000

งบลงทุน 67,400 67,400

    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 5,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 62,400 62,400

                                             รวม 132,400 132,400



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000

    ค่าวัสดุ 160,000 160,000

งบลงทุน 663,000 663,000

    ค่าครุภัณฑ์ 340,000 340,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 323,000 323,000

                                             รวม 823,000 823,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,017,510 13,017,510

    งบกลาง 13,017,510 13,017,510

                                             รวม 13,017,510 13,017,510



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,341,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,052,130

แผนงานสาธารณสุข 278,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,752,540

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 66,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 295,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 132,400

แผนงานการพาณิชย์ 823,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,017,510

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,858,000

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารสวนตําบลปาระกํา และโดยอนุมัติของนายอําเภอปากพนัง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 45,858,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 45,858,000 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลปาระกําปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของ
องค์การบริหารสวนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารส่วนตําบลปาระกํา
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลปาระกํามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายสุวิทย์  เล็กพูล)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลปาระกํา

อนุมัติ

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

(นายเกรียงศักดิ์  รักษ์ศรีทอง)

ตําแหนง นายอําเภอปากพนัง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลปาระกํา

อําเภอ ปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 27,118.50 31,084.25 22,902.31 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 20,652.70 20,266.70 45,000.60 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ภาษีป้าย 2,480.00 1,040.00 1,040.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 50,251.20 52,390.95 68,942.91 98,500.00 98,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,036.88 1,745.40 1,334.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 840.00 320.00 390.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,420.00 40.00 140.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 8,521.50 4,800.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 222.20 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 12,818.38 7,127.60 1,864.00 18,000.00 20,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 125,038.70 81,092.30 147,016.12 120,000.00 1.25 % 121,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 125,038.70 81,092.30 147,016.12 120,000.00 121,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 365,760.32 458,794.00 717,958.02 700,000.00 0.00 % 700,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 365,760.32 458,794.00 717,958.02 700,000.00 700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 0.00 18,000.00 0.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 79,359.20 12,720.40 2,329.20 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 79,359.20 30,720.40 2,329.20 130,000.00 130,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 399,858.96 461,721.22 494,736.46 450,000.00 0.00 % 450,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,177,253.13 8,061,817.76 8,916,065.70 8,500,000.00 0.00 % 8,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,864,335.29 1,810,965.17 1,950,191.46 1,900,000.00 0.00 % 1,900,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 72,823.15 63,427.51 80,119.70 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีสุรา 952,487.41 954,338.04 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,048,808.27 2,299,842.38 3,667,246.75 2,700,000.00 11.11 % 3,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 91,086.70 91,402.71 94,774.21 80,000.00 12.50 % 90,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 32,695.85 29,838.35 677,800.45 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

395,907.00 515,628.00 513,485.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,035,255.76 14,288,981.14 16,394,419.73 16,030,000.00 15,340,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

7,201,184.00 23,553,009.00 22,974,190.00 28,621,900.00 2.89 % 29,448,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,201,184.00 23,553,009.00 22,974,190.00 28,621,900.00 29,448,000.00
รวมทุกหมวด 20,869,667.56 38,472,115.39 40,306,719.98 45,718,400.00 45,858,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปาระกํา

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,858,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 98,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 20,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้คาดวาจะมีผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกในปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 121,500 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 121,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 700,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 130,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,340,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและล้อเลื่อน จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,900,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรภาษีสรรพสามิตเพิ่มสูงขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับจัดสรร
ภาษีคาภาคหลวงแรเพิ่มสูงขึ้น
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 29,448,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 29,448,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมาโดยคาดวาจะได้รับการจัด
สรร จํานวน 29,448,000 บาท ทั้งนี้ประมาณการไว้ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 515,000 0 % 515,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 43,000 0 % 43,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 43,000 0 % 43,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 84,774.19 86,400 87,000 0 % 87,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,059,200 2,059,200 2,059,200 2,059,200 0 % 2,059,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 2,742,294.19 2,743,920 2,747,200 2,747,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,309,375.15 2,405,987.74 2,556,220 3,092,520 5.68 % 3,268,320

เงินประจําตําแหนง 243,600 252,000 252,000 252,000 0 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 587,936.13 708,000 723,840 847,850 1.93 % 864,240

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลปาระกํา

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 34,700 36,000 36,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,175,611.28 3,401,987.74 3,568,060 4,240,370 4,432,560
รวมงบบุคลากร 5,919,531.28 6,144,281.93 6,311,980 6,987,570 7,179,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 40,000 0 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,780 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 214,800 222,000 187,727.69 210,000 33.71 % 280,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,160 21,180 18,930 24,000 0 % 24,000

รวมค่าตอบแทน 238,740 243,180 206,657.69 284,000 354,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 159,994.2 110,802.43 97,171.64 0 0 % 0

คาจ้างโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

คาเชาทรัพยสิน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน 0 0 0 70,000 0 % 70,000

คารับวารสาร/สื่อสิ่งพิมพตางๆ 0 0 0 8,000 0 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,000 7,500 16,500 55,000 0 % 55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ/ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายตามโครงการประชาคมระดับ
ตําบล/หมูบ้าน

225 3,125 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาสาธารณะ
ประโยชน

11,000 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

0 3,682 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,382 20,666 20,933 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0 0 0 90,000 566.67 % 600,000

โครงการจัดทําประชาพิจารณสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะต้นทาง

0 0 450 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 45,475.16 76,420 51,157.2 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 238,076.36 222,195.43 186,211.84 563,000 1,073,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 65,327 41,163.8 53,429 70,000 0 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,980 9,470 39,799 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,240 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,208.5 70,911.4 70,027.9 115,000 21.74 % 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 13,910 14,960 26,500 55,000 -27.27 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 168,665.5 136,505.2 189,755.9 310,000 320,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 353,567.93 391,437.46 491,661.21 610,000 -18.03 % 500,000

คาบริการโทรศัพท 6,318.62 0 0 3,000 0 % 3,000

คาบริการไปรษณีย 1,141 687 175 5,000 -40 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 86,745.36 68,834.4 81,135.04 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 447,772.91 460,958.86 572,971.25 718,000 606,000
รวมงบดําเนินงาน 1,093,254.77 1,062,839.49 1,155,596.68 1,875,000 2,353,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 7,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรภาพหรือโทรสาร 0 0 4,990 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 18,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ชอง 0 0 0 0 100 % 9,000

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 0 0 0 7,600 -27.63 % 5,500

โตะทํางานหน้าเหล็ก 12,900 15,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดลําโพง 0 0 1,990 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร 0 0 20,900 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 0 0 4,590 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวล แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

0 0 60,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tak Printer) จํานวน 
2 เครื่อง

0 0 8,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 3,100 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง

0 0 5,600 0 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)

0 0 0 0 100 % 1,400

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว)

0 29,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว)

16,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ้ค สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 3,700 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 3,200 0 2,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 70,700 55,800 106,670 50,100 55,900
รวมงบลงทุน 70,700 55,800 106,670 50,100 55,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

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

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

รวมงานบริหารทั่วไป 7,098,486.05 7,277,921.42 7,574,246.68 8,912,670 9,589,460
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,015,691.8 1,053,960 1,079,954.84 1,221,400 6.81 % 1,304,520

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 384,800 434,032.26 586,080 609,585 4.08 % 634,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,442,491.8 1,529,992.26 1,708,034.84 1,872,985 1,980,960
รวมงบบุคลากร 1,442,491.8 1,529,992.26 1,708,034.84 1,872,985 1,980,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,900 0 0 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 137,850 142,800 135,600 172,800 21.53 % 210,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 21,140 26,000 15,650 28,000 0 % 28,000

รวมค่าตอบแทน 177,890 168,800 151,250 240,800 278,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,950 116,734 33,046 0 0 % 0

รายการคาจ้างโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รายการคาจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายการคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายการคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 65,000 -23.08 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

300 0 0 180,000 11.11 % 200,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,078 30,764 25,878 55,000 -9.09 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,430 1,490 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 69,328 150,928 60,414 380,000 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,926.25 20,332.15 44,576 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 16,820 8,990 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 66,746.25 29,322.15 74,576 90,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 4,929 7,719 1,868 13,000 0 % 13,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,929 7,719 1,868 13,000 13,000
รวมงบดําเนินงาน 318,893.25 356,769.15 288,108 723,800 761,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ชอง 0 7,600 0 0 100 % 4,500

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.) 0 0 0 0 100 % 5,500

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 0 0 15,000 7,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 29,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 0 60,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา

0 0 6,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง

0 6,600 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 11,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 43,200 92,800 7,600 10,000
รวมงบลงทุน 0 43,200 92,800 7,600 10,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,761,385.05 1,929,961.41 2,088,942.84 2,604,385 2,751,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,859,871.1 9,207,882.83 9,663,189.52 11,517,055 12,341,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร)

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 7,755 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 7,755 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 7,755 80,000 80,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 7,755 80,000 80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 7,755 80,000 80,000

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 3,463,920 3,486,720 3,973,120 7.37 % 4,265,960

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100,000 488 % 588,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 2,928,825 2,706,685 3,272,520 1.45 % 3,320,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 396,771 213,188 128,555 450,120 17.76 % 530,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 396,771 6,605,933 6,321,960 7,795,760 8,704,040
รวมงบบุคลากร 396,771 6,605,933 6,321,960 7,795,760 8,704,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 7,180 14,750 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 7,180 14,750 60,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 70,740 47,370 0 80,000 0 % 80,000

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 47,792 49,500 87,456 100,000 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 328,830 5.5 % 346,910

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา

0 1,768,900 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

1,961,760 0 1,660,600 1,636,300 -1.18 % 1,617,000

โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คา
จัดการเรียนการสอน)

0 613,700 588,200 538,900 4.1 % 561,000

รวมค่าใช้สอย 2,080,292 2,479,470 2,336,256 2,694,030 2,714,910
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาอาหารเสริม (นม) 542,348.04 477,488.82 902,534.5 938,980 -2.85 % 912,180

รวมค่าวัสดุ 542,348.04 477,488.82 902,534.5 953,980 927,180
รวมงบดําเนินงาน 2,622,640.04 2,964,138.82 3,253,540.5 3,708,010 3,702,090

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรั้วกั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดปาระกําใต้

0 60,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดปาระกําใต้

0 0 0 0 100 % 45,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกอาคาร
ของศูนยพัฒนาเด็กวัดปาระกําใต้

0 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 60,000 0 0 62,000
รวมงบลงทุน 0 60,000 0 0 62,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 821,000 763,000 716,000 0 0 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหัวลําพู 0 0 0 148,000 -16.22 % 124,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปาระกํา 0 0 0 360,000 -6.67 % 336,000

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปาระกํา
เหนือ

0 0 0 16,000 -100 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเหมก 0 0 0 88,000 -22.73 % 68,000

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดอัฒ
ฑศาสนาราม

0 0 0 80,000 -30 % 56,000

รวมเงินอุดหนุน 821,000 763,000 716,000 692,000 584,000
รวมงบเงินอุดหนุน 821,000 763,000 716,000 692,000 584,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,840,411.04 10,393,071.82 10,291,500.5 12,195,770 13,052,130
รวมแผนงานการศึกษา 3,840,411.04 10,393,071.82 10,291,500.5 12,195,770 13,052,130

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 501,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 0 3,000 0 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 35,000 0 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 501,000 0 0 43,000 43,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 21,510 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 21,510 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 501,000 0 21,510 58,000 58,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 82,500 0 220,000 0 0 % 0

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
1 บ้านดอนสําราญ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
10 บ้านหัวลําพู

0 0 0 20,000 0 % 20,000

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
11 บ้านเหมก

0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
2 บ้านบางสุขขี

0 0 0 20,000 0 % 20,000

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
3 บ้านหัวปาขลู

0 0 0 20,000 0 % 20,000

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
4 บ้านปาระกํา

0 0 0 20,000 0 % 20,000

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
5 บ้านในไร

0 0 0 20,000 0 % 20,000

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
6 บ้านปาระกํา

0 0 0 20,000 0 % 20,000

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
7 บ้านหนองดี

0 0 0 20,000 0 % 20,000

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
8 บ้านหัวทองหลาง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
9 บ้านบางสิบบาท

0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมเงินอุดหนุน 82,500 0 220,000 220,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 82,500 0 220,000 220,000 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 583,500 0 241,510 278,000 278,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 583,500 0 241,510 278,000 278,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 15,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของอปท.อําเภอ
ปากพนัง

0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 15,000 15,000 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 15,000 15,000 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 548,440.34 571,260 606,954.51 653,100 6.52 % 695,700

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 391,500 395,720 548,659.35 588,300 1.05 % 594,500

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,065 43,700 60,115.48 51,200 -6.25 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,026,505.34 1,052,680 1,257,729.34 1,334,600 1,380,200
รวมงบบุคลากร 1,026,505.34 1,052,680 1,257,729.34 1,334,600 1,380,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 337,600 340,000 -58.82 % 140,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,320 0 17,220 40,000 0 % 40,000

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 36,000 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 76,320 36,000 390,820 432,000 232,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 19,900 158,653.71 42,309.5 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 110,000 36.36 % 150,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0 0 0 35,000 -14.29 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 11,500 1,300 35,000 -14.29 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,560 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 15,067 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 29,460 185,220.71 43,609.5 200,000 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 16,263 5,550 1,695 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 90,000 0 % 90,000

วัสดุกอสร้าง 0 99,200 58,000 200,000 0 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,075 11,000 4,340 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 25,338 115,750 64,035 440,000 440,000
รวมงบดําเนินงาน 131,118 336,970.71 498,464.5 1,072,000 912,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 7,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับโตะคอมพิวเตอร 0 1,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรขาเหล็ก 0 4,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ)

0 21,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก. 0 0 0 0 100 % 7,900

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 21,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 
18.5 นิ้ว)

0 29,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3

0 8,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 3,200 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 75,000 21,000 30,000 37,900
รวมงบลงทุน 0 75,000 21,000 30,000 37,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,157,623.34 1,464,650.71 1,777,193.84 2,436,600 2,330,100
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 99,000 100,444.5 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 97,000 95,600 90,800 99,000 1.01 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 97,000 194,600 191,244.5 119,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 97,000 194,600 191,244.5 119,000 110,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการปรับถมดินบริเวณสํานักงาน อบต
.ปาระกํา

0 0 0 132,000 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา k) 0 0 0 5,280 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านผู้ใหญ หมูที่ 1

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางปอ-บ้านหนองเสม็ด หมูที่ 9

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางลําพู-สะพานเกาะจาก (ตอจากของ
เดิม) หมูที่ 2 ตําบลปาระกํา

0 0 300,000 86,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายชุติมัน ปรามาท หมูที่ 11

0 0 0 0 100 % 112,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหัวทองหลาง หมูที่ 8

0 0 0 302,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปาระกําใต้-บ้านเหมก 2 หมูที่ 5

0 298,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปาระกําใต้-บ้านเหมก 2 หมูที่ 5,11

0 0 0 302,000 -0.66 % 300,000

วันที่พิมพ : 12/9/2562  10:27:54 หน้า : 20/36



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

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปาระกํา-บ้านหนองเสม็ด หมูที่ 7, 9

0 0 0 302,000 -2.65 % 294,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวัดปาระกําใต้-วัดปาระกําเหนือ หมูที่ 4

0 0 299,000 302,000 -22.19 % 235,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสี่แยกเหมก-หมูที่5, 11

0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหัวทองหลาง ซอย 1 หมูที่ 8

0 0 168,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหัวปาขลู-ปาระกําเหนือ (ตอจากของ
เดิมสะพานบ้านนายลาภ) หมูที่ 2

0 0 0 0 100 % 294,000

โครงการกอสร้างประตูระบายน้ําคลองบาง
สุขขี หมูที่ 2

279,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างป้ายบอกอาณาเขตของอบ
ต.ปาระกํา

0 0 112,000 0 0 % 0

โครงการขุดลอกคูสงน้ําสายบ้านหัว
ทองหลาง-บ้านดอนสํารวญ หมูที่ 8

166,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ หมูที่ 
6

0 0 0 69,000 28.99 % 89,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะถนน
สายหลัก หมูที่ 10

0 0 0 69,000 -100 % 0

โครงการถมยกระดับคอสะพานข้าม
คลองบริเวณโรงเรียนพร้อมกับเทคอนกรีต 
หมูที่ 8

0 0 0 0 100 % 225,000
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โครงการถมไหลทางถนน คสล. สายซอยหัว
ลําพูพัฒนา 2 หมูที่ 10

0 34,500 0 0 0 % 0

โครงการถมไหลทางถนน คสล. สายบ้านหัว
ทองหลาง หมูที่ 8

0 98,500 0 0 0 % 0

โครงการบดอัดถนนสายบ้านหัวปาขลู-บ้าน
ปาหวาย หมูที่ 1

0 298,000 0 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนน (สายใหม) สายบาง
ลําพู-หน้าบ้านนางลิ้นจี่ จันทรดํา หมูที่ 2

0 0 0 191,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายซอยบ้านดอน
สําราญ-หัวทองหลาง (แยกซ้าย 2) หมูที่ 1

0 0 0 45,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านในโอ-บ้าน
ดอนสําราญ (ฝงตะวันตก) หมูที่ 1

0 0 0 189,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายพอเลียบอุทิศ หมู
ที่ 7

0 0 159,000 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้านนายวิ
รัตน หนูแดง-บ้านนายคนอง ทองคํา หมูที่ 
10

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายหัวปาขลูพัฒนา 3 
หมูที่ 3

0 0 0 170,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายใหมทางสาธารณะ
ขอบสระวัดเหมก-ที่นานางคลอง หมูที่ 11

0 0 0 0 100 % 169,000

โครงการฝงทอระบายน้ําจุดสามแยกบ้าน
นางสวางจิต-บ้านนายเนย หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 64,000
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โครงการฝงทอระบายน้ําบริเวณที่ดินนาย
สมพงศ แถมเดช หมูที่ 1

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการยกระดับถนนสายบ้านนายนิคม 
ทองเพ็ญ-ที่นานายเจิม บัวเกตุ หมูที่ 9

0 99,000 0 0 0 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา k) 0 0 0 83,480 14.14 % 95,280

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนคันคูสงน้ําพระราช
ดําริสายบ้านนายถนอม หมูที่ 4

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนคันคูสงน้ําสายขอ
ยเตี้ย ม.11

0 0 139,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนคันคูสงน้ําสายบ้าน
ผู้ใหญสอง (สายราชดําริ M.D. 4) บ้านนาง
สุจิน-บ้านชองขาด หมูที่ 11

0 197,000 0 180,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคันคูสงน้ําสายพระ
ราชดําริ MD5 บ้านนายคลอง (แยกขวา
เหมืองเกา) หมูที่ 11

0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคันคูสงน้ําสายหัว
ลําพู-บ้านหนองดี หมูที่ 10

0 0 0 0 100 % 168,000

โครงการซอมแซมถนนซอยชุมชนพัฒนา 3 
หมูที่ 6 ตําบลปาระกํา

0 0 0 0 100 % 51,000

โครงการซอมแซมถนนสายคันคูสงน้ําบ้าน
ขอยเขต-ไสหมาก หมูที่ 11

0 0 148,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนสายซอยโคก
หมาก-บ้านในโอ หมูที่ 3

97,500 0 99,000 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนสายซอยชุมชน
พัฒนา 1 หมูที่ 6

0 0 99,000 126,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนสายซอยหนองดี
พัฒนา หมูที่ 7

0 0 99,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนสายบ้านนายแอบ  
เกลี้ยงจันทร หมูที่ 4

30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนสายบ้านในไร-บ้าน
นางสนิท  โกฏิกุล  หมูที่ 9

247,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนสายบ้านหัว
ทองหลาง-บ้านในโอ หมูที่ 8

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนสายบุกเบิกใหม จาก
ที่นานางประเสริฐ นาคเพ็ง-ที่นานายวันนัต 
นองเนือง หมูที่ 1

0 0 252,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนสายหนองดี-คลอง
บ้านหมวดโรจน-ถนน คสล.หนองดี หมูที่ 
10

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายฟอง-ปา
ระกํา (แยกซ้ายซอย 1) หมูที่ 3

0 0 0 96,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายหัวลําพู-เหมือง
ทหาร หมูที่ 10

0 0 0 131,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงคันคูสงน้ําสายบ้านหนอง
เสม็ด-บ้านนายสุรินทร จงอักษร หมูที่ 9

0 0 157,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนขอบคลองบ้านในโอ 
หมูที่ 3

0 0 0 0 100 % 196,000
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โครงการปรับปรุงถนนคันคูสงน้ําบ้านหนอง
เสม็ด-คลองบางไทร  หมูที่ 9

97,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคันคูสงน้ําสายบ้าน
ขอยเขต - ไสหมาก หมูที่ 11

148,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคันคูสงน้ําสายบ้าน
นางส้มอิ่ม-โคกหมาก หมูที่ 3

0 0 99,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองสายบ้าน
นางสมพงศ  บัวเพชร หมูที่ 1

94,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนจากขอบสระเก็บน้ํา
ประจําหมูบ้าน-บ้านนายเลิศ กาญจนคลอด 
หมูที่ 4

16,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายคันคูสงน้ําจาก
ขนํานายห้วน-บ้านนายขจรศักดิ์ หมูที่ 9

0 197,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยชุมชนพัฒนา 
1 หมูที่ 6

97,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยหนองดี
พัฒนา หมูที่ 7

196,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายในมาบ-หนองดี 
หมูที่ 5

97,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายในโอ-บ้านนาย
ถาวร แก้วใส หมูที่ 3

177,000 0 0 0 100 % 99,000

โครงการปรับปรุงถนนสายบางคลองจีน ม.7 0 0 0 267,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบางปอ-สระโพธิ์ 
หมูที่ 9

0 0 141,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางกระจาง 
บุญเกิด หมูที่ 4

59,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิรัตน 
สุขมงคล หมูที่ 7

0 0 46,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านในไร-หนอง
ดี (ซอย 2) หมูที่ 5

177,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหัว
ทองหลาง-ถนนคสล. หมูที่ 8

0 0 0 0 100 % 33,000

โครงการปรับปรุงถนนสายพระราชดําริบ้าน
ในโอ หมูที่ 1 ตําบลปาระกํา

0 0 92,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายลาภเจริญผล หมู
ที่ 10

0 0 291,000 0 100 % 132,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา k) 0 0 0 36,800 -26.2 % 27,160

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,977,500 1,618,500 3,000,000 3,294,560 3,213,440
รวมงบลงทุน 1,977,500 1,618,500 3,000,000 3,294,560 3,213,440

วันที่พิมพ : 12/9/2562  10:27:54 หน้า : 26/36



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 99,063.8 99,332.48 94,742.86 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 10 0 0 0 99,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 6 0 0 0 99,000 0 % 99,000

โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าบริเวณที่่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลปาระกํา

0 0 0 93,700 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 99,063.8 99,332.48 94,742.86 291,700 99,000
รวมงบเงินอุดหนุน 99,063.8 99,332.48 94,742.86 291,700 99,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,173,563.8 1,912,432.48 3,285,987.36 3,705,260 3,422,440

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,331,187.14 3,377,083.19 5,063,181.2 6,141,860 5,752,540
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายตามโครงการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันฑของคนในชาติ

6,500 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายสําหรับสงเสริมการบําบัดฟนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

0 0 0 26,000 0 % 26,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นกับประชาชน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 6,500 0 0 66,000 66,000
รวมงบดําเนินงาน 6,500 0 0 66,000 66,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 6,500 0 0 66,000 66,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,500 0 0 66,000 66,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา/ต้านยาเสพติดประจํา
ตําบล

81,549 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 81,549 0 0 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 81,549 0 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 91,549 0 0 100,000 100,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการสงเสริมสนับสนุนฟนฟู
ประเพณีตางๆ

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

คาใช้จายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีตาง ๆ 29,824 57,042 116,910 70,000 0 % 70,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
ทําดอกไม้จันทน (ตามโครงการจิต
อาสาประดิษฐดอกไม้จันทนพระราชทาน)

0 23,600 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,824 80,642 116,910 170,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 29,824 80,642 116,910 170,000 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 23,000 13,000 27,000 0 0 % 0

สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
รัชกาลที่ 10 (วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี)

0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี (วันที่ 3 มิถุนายน 
ของทุกปี)

0 0 0 0 100 % 5,000

สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมแหหฺมฺรับงาน
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ (ประจําปี)

0 0 0 0 100 % 3,000

สนับสนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคม
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยูหัว (พระปิยมหาราช/23 
ตุลาคม ของทุกปี)

0 0 0 0 100 % 3,000

สนับสนุนโครงการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 
ของทุกปี)

0 0 0 0 100 % 4,000

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแหหฺมฺรับงาน
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจําปี 2562

0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา
แหผ้าขึ้นธาตุ

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (13 
ตุลาคม 2562)

0 0 0 4,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 
กรกฎาคม 2562 อําเภอปากพนัง

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคม
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยูหัว (พระปิยมหาราชเจ้า) 
ประจําปี 2562 อําเภอปากพนัง

0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้น
ธาตุ ประจําปี 2562 อําเภอปากพนัง

0 0 0 13,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 23,000 13,000 27,000 33,000 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 23,000 13,000 27,000 33,000 45,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 52,824 93,642 143,910 203,000 195,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 144,373 93,642 143,910 303,000 295,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการรณรงคการปลูกหญ้าแฝก 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการศูนยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดําริ

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอบรมวิชาการ/วิทยาการสมัยใหม
ด้านการเกษตร

0 0 0 5,000 0 % 5,000

สนับสนุนการดําเนินงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 25,000 -80 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 35,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 85,000 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 5,000 5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมประตูระบายน้ํา
สายชุมชนพัฒนา 2 หมูที่ 6

0 0 0 0 100 % 60,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา k) 0 0 0 0 100 % 2,400

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 62,400
รวมงบลงทุน 0 0 0 5,000 67,400

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 90,000 132,400
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 90,000 132,400

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 34,600 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 122,298 0 148,320 120,000 25 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 122,298 0 182,920 130,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 122,298 0 182,920 130,000 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อปมน้ํา 56,000 55,000 27,500 90,000 0 % 90,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 181,950 151,515 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 110,000 127.27 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 237,950 206,515 27,500 200,000 340,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 3 ต.ปา
ระกํา

0 0 0 0 100 % 323,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 323,000
รวมงบลงทุน 237,950 206,515 27,500 200,000 663,000

รวมงานกิจการประปา 360,248 206,515 210,420 330,000 823,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 360,248 206,515 210,420 330,000 823,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 88,666 213,740 235,186 253,430 5.35 % 266,990

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 10,220 5.87 % 10,820

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 7,300,500 7,221,200 7,970,400 -6.17 % 7,478,400

วันที่พิมพ : 12/9/2562  10:27:54 หน้า : 35/36



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

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 2,321,600 2,342,400 2,726,400 -11.27 % 2,419,200

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 72,000 72,000 73,500 96,000 0 % 96,000

สํารองจาย 2,262,029 1,780,183.66 2,599,498 3,294,300 -27.15 % 2,400,000

รายจายตามข้อผูกพัน 180,000 180,000 180,000 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 0 180,000 0 % 180,000

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 2,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

153,592 160,375 160,200 170,965 -4.02 % 164,100

รวมงบกลาง 2,756,287 12,028,398.66 12,811,984 14,701,715 13,017,510
รวมงบกลาง 2,756,287 12,028,398.66 12,811,984 14,701,715 13,017,510
รวมงบกลาง 2,756,287 12,028,398.66 12,811,984 14,701,715 13,017,510

รวมแผนงานงบกลาง 2,756,287 12,028,398.66 12,811,984 14,701,715 13,017,510
รวมทุกแผนงาน 19,882,377.28 35,306,593.5 38,448,450.22 45,718,400 45,858,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปาระกํา

อําเภอ ปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,858,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,589,460 บาท

งบบุคลากร รวม 7,179,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,747,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเปนเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริ
หารทั้วไป

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนแกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,432,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,268,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนระหวางปี ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 10 ตําแหนง
(1) ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา
(2) ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(3) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด จํานวน 1 อัตรา
(4) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(5) ตําแหนงนิติกร  จํานวน 1 อัตรา
(6) ตําแหนงนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
(7) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน  1 อัตรา
(8) ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน  1 อัตรา
(9) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(10) ตําแหนงนักจัดการทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือนใหแกปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสํานักงาน
ปลัด ตามสิทธิที่ระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 864,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปและเงิน
ปรับปรุงคาจางใหแกพนักงานจาง จํานวน 6 อัตรา
(1) ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(3) ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
(4) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
(5) ตําแหนงยาม จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 4 อัตรา
(1) ตําแหนงคนงานทั่วไป
(2) ตําแหนงคนงานทั่วไป
(3) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
(4) ตําแหนงยาม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,353,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 354,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

-เงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 20,000 บาท      เพื่อ
จายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน กรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เงินคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 20,000 บาท เพื่อจาย
เปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางงานกอสรางและผูควบคุมงาน
กอสรางตลอดจนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบประเมินผลงานตางๆ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาเชาบาน จํานวน 280,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน/ผอนชําระ/คาเชาซื้อใหแกพนักงานสวนตําบลผูมี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจน
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ผู
บริหาร และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และตามประกาศกระ
ทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 1,073,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางโฆษณาและเผยแพรเกี่ยวกับคาจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง การจัดทําวารสาร เอกสารคูมือ ปาย
โฆษณาเผยแพรตางๆ ฯลฯ ในการเผยแพรงานราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

คาจางเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเย็บเลมเอกสารตางๆ รวมถึงคาจางถายเอกสารเย็บเลมหรือ
เขาปกหนังสือ, คาจัดพิมพ, ทําสําเนาหนังสือ, ประกาศ, ระเบียบ, ขอบัญญัติ
ทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินงาน  ขอบัญญัติงบประมาณราย
จาย ฯลฯ ใชในการปฏิบัติราชการงานขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปน
การประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางและอยูในความรับผิด
ชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางแบกหากสัมภาระ คาบริการ
กําจัดปลวก คาซอมแซมทรัพยสิน คาจางเหมาแมบานทําความสะอาด และคา
จางเหมาแรงงานตางๆ และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาเชาทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารสําหรับใชในราชการองคการบริหารสวน
ตําบล ตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ตั้งจายจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาธรรมเนียมในการยื่นฟองคดีตอศาล ตลอดจนคาธรรมเนียม
อื่นๆ ที่จําเปนตองใชจายในการดําเนินคดี ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ผู
บริหารและสมาชิกอบต. ในการฝึกอบรมสัมมนา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คารับวารสาร/สื่อสิ่งพิมพตางๆ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน หนังสือพิมพรายวันและวารสาร
อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท

-คารับรอง  จํานวน  20,000 บาท
    เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คา
อาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของในการตอนรับบุคคลที่ไปนิเทศนงาน ตรวจงาน หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-คาเลี้ยงรับรอง  จํานวน  35,000  บาท
    เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น คณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ/ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่มี
ความจําเปนและเหมาะสม เชน คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวง
มาลา ฯลฯ สําหรับพิธีการในวันสําคัญตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเปน ใน
ขอบเขตหนาที่ของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาใชจายตามโครงการประชาคมระดับตําบล/หมูบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประชาคมระดับตําบล/หมูบาน เพื่อเสริม
สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น เชน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 151 ขอ 3

คาใชจายตามโครงการพัฒนาสาธารณะประโยชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาสาธารณะประโยชน เพื่อจายเปนคา
อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ของผูที่เขารวมพัฒนาสาธารณะประโยชนในวันสําคัญ
ตางๆ ไดแก วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่162 ขอ 3

คาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานสวนตําบลมีคุณธรรม
จริยธรรม เชน คาวิทยาการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
รายการอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 153ขอ 11
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงในการเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใขจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. พนักงานจาง ผูบริหาร และสมา
ขิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือบูคคลที่ อบต.แตงตั้งใหปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาใชจายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งซอมผูบริหาร และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการจัดทําประชาพิจารณสํารวจความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําโครงการจัดทําประชาพิจารณสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัด
ทําขอบัญญัติตางๆ เชนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบฯ วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 151 ขอ 4

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัด
แยกขยะตนทาง เชน คาวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
รายการอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ
.02 หนาที่ 163 ขอ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของ อบต. เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง รถ
จักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องพริ้นเตอร เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ไดแก กระดาษ ตรายาง แบบพิมพ สมุดประวัติ
ขาราชการ ดินสอ น้ําดื่ม สิ่งของอุปกรณเครื่องใชตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ สําหรับใชในอาคารหรือ
สถานที่ที่อยูในความดูแลของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาด ถวย
ชาม ชอนสอม แกวน้ํา และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนยางรถจักรยานยนต ยางรถ
ยนต แบตเตอรี่ กระจกมองขาง กระจกไฟรถยนต หมอน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องรวมถึงน้ํามันหลอลื่นอื่นๆ สําหรับรถยนต รถ
จักรยานยนต ที่ใชปฏิบัติงานของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธตางๆ เชน รูปสีที่ไดจากการลาง อัด ขยาย แผนซีดี กระดาษสําหรับ
พิมพภาพตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร เชน หมึกคอมพิวเตอร แผน
ดิสก เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 606,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสํานักงาน อบต, อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบล รวมถึงอาคารประปาประจําหมู
บาน จํานวน 10 ตัว ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในราชการขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง คาเชาพื้นที่
เว็บไซต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน รวม 55,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเก็บแฟม 40 ชอง จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 40 ชอง ลอเลื่อน  จํานวน 2 ตู ตาม
แบบที่มีจําหนวยทั่วไปในทองตลาด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไมนอย
กวา 90 x 45 x 185 จํานวน 1 ตู ตามแบบที่มีจําหนวยทั่วไปในทองตลาด ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอ
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพื่อทด
แทนของเดิม หมายเลขครุภัณฑ 478-49-0002 สําหรับใชตั้งเปนจุดบริการอิน
เทอรเน็ตศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ (บันทึกอนุมัติเมื่อวันที่ 25
 มีนาคม 2562) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Mermory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 
หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามเกณฑพื้นฐานและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
) หนาที่ 4-5 ขอ 9 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท จํานวน 2 เครื่อง เพื่อ
รองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคําขอ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อใชในระบบฐาน
ขอมูลบุคลากรแหงชาติ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Valts ไดเปนอยางนอย
ตามเกณฑพื้นฐานและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 2562 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑซึ่งคาดวาจะมีการซอมแซม
ครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถจักรยาน
ยนต เครื่่่่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 2,751,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,980,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,980,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,304,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนระหวางปีใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา
(1) ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหนงนักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา
(3) ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
(4) ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองคลัง ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 634,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาจางใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 3 อัตรา
(1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหนงผูชวยนักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา
(3) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 761,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 278,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามสิทธิที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 กําหนด ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาเชาบาน จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน ผอนชําระ/คาเชาซื้อ ใหแกพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และตามหลักเกณฑวิธี
การที่กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธี
การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายการคาจางโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจาโฆษณาและเผยแพรขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน จางทําปายโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายการคาจางเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเย็บหนังสือ/เขาปกรายงานทางการเงินประจําปีตางๆ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายการคาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใช
เปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางและอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง เชน คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาแรงงานตางๆ และ
คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายการคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางในการฝึกอบรม สัมมนา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คาจัดเก็บและบันทึก
ขอมูลคาจางทําฐานขอมูลหรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการ เชน คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ย
เลี้ยง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ของอบต. เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือเครื่องใชใน
สํานักงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใชในสํานัก
งาน ไดแก กระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ น้ําดื่ม สิ่งของอุปกรณเครื่องใช
ตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ เชน รูปสี (ที่ไดจาการลาง อัด ขยาย) แผนซีดี กระดาษสําหรับพิมพ
ภาพตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร เชน หมึกคอมพิวเตอร แผน
ดิสก เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเก็บแฟม 40 ชอง จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บแฟม 40 ชอง ขนาด (W x D x H) ไมนอย
กวา 92.1 x 31.1 x 176 ซม. แตละชั้นวางแฟมได 1 แฟม มีแผนเหล็กกั้นชอง
แฟมแตละชอง จํานวน 1 ตู ตามแบบที่มีจําหนวยทั่วไปในทองตลาด ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.) จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.) เปนตูเก็บเอกสารทรง
สูงทําดวยเหล็กเคลือบสีอยางดีเรียบรอย มี
ขนาด (W x D x H) 914 x 457 x 1,830 มม. มีบานประตูปิด-เปิด แบบ
ทึบ 2 ปาน สามารถเปิด-ปิด ไดสะดวกและล็อคกุญแจได และมีชั้นวางภายใน
ไมนอยกวา 3 แผน ชั้น สามารถปรับระดับได ตามแบบที่มีจําหนวยทั่วไปใน
ทองตลาด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ เชนเทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 และดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หนาที่ 63  ขอ 1

วันที่พิมพ : 12/9/2562  10:28:34 หนา : 16/55



คาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 63 ขอ 5

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยผูประสบภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยตางๆ สําหรับแกไขปญหาความเดือดรอนเบื้อง
ตน เชน วัสดุ อุปกรณตางๆ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,052,130 บาท

งบบุคลากร รวม 8,704,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,704,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,265,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนระหวางปีใหแกขา
ราชการ ตําแหนงครู / ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 14 อัตรา ตั้งจายจากเงินหนุนทั่ว
ไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 588,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการ คนละ 3,500 บาทตอเดือนใหแกขา
ราชการ ตําแหนงครู ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,320,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสมทบและคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 18 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 2,354,600 บาท และตั้งจายจากเงินรายได เปน
เงิน 965,400 บาท ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 530,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแก
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 3,702,090 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาการศึกษาของบุตรสําหรับขาราชการครูผูดูแลเล็ก, ครูคศ.1 ผูมี
สิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 2,714,910 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดพื้นที่
ตําบลปาระกํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 58 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2493 ลงวัน
ที่ 20 ธันวาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 58 ลําดับที่ 2
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โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลปาระกํา เชน คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียม, คา
เดินทางไปราชการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 58 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 346,910 บาท

เพื่อจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท. (สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี) ไดแกคาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน จํานวน 4 ศูนย โดยการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 หนังสือฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และหนังสือฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดังนี้
(1) คาหนังสือเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี)
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัฑฒศาสนาราม จํานวน 192 คน เปน
เงิน 38,400 บาท
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวปาขลู จํานวน 97 คน เปนเงิน 19,400 บาท
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาระกําใต จํานวน 10 คน เปนเงิน 2,000 บาท
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเหมก จํานวน 8 คน เปนเงิน 1,600 บาท
(2) คาอุปกรณการเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี)
     -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัฑฒศาสนาราม จํานวน 192 คน เปนเงิน 38,400
 บาท
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวปาขลู จํานวน 97 คน เปนเงิน 19,400 บาท
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาระกําใต จํานวน 10 คน เปนเงิน 2,000 บาท
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเหมก จํานวน 8 คน เปนเงิน 1,600 บาท
(3) คาเครื่องแบบนักเรียน (อัตราคนละ 300 บาท/ปี)
       -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัฑฒศาสนาราม จํานวน 192 คน เปน
เงิน 57,600 บาท
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวปาขลู จํานวน 97 คน เปนเงิน 29,100 บาท
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาระกําใต จํานวน 10 คน เปนเงิน 3,000 บาท
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเหมก จํานวน 8 คน เปนเงิน 2,400 บาท
(4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (อัตราคนละ 430 บาท/ปี
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัฑฒศาสนาราม จํานวน 192 คน เปน
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เงิน 82,560 บาท
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวปาขลู จํานวน 97 คน เปนเงิน 41,710 บาท
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาระกําใต จํานวน 10 คน เปนเงิน 4,300 บาท
      -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเหมก จํานวน 8 คน เปนเงิน 3,440 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว (ดานการบริหารจัดการศึกษา) ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 60 ลําดับที่ 10

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จํานวน 1,617,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดอบต.ปาระกํา จํานวน 4 ศูนย อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245
 วันโดยเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893/ว1918 ลงวัน
ที่ 16  มิถุนายน 2552 และหนังสือฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดัง
นี้
(1) คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัฒฑศาสนาราม จํานวน 975,100
 บาท
(2) คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวปาขลู จํานวน 494,900 บาท
(3) คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาระกําใต จํานวน 78,400 บาท
(4) คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเหมก จํานวน 68,600 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 หนา 60 ลําดับที่ 8

โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน) จํานวน 561,000 บาท
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เพื่อจายตามโครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ปาระกํา (คา
จัดการเรียนการสอน/รายหัว) จํานวน 4 ศูนย อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี โดย
เบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดังนี้
(1) คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัฒฑศาสนา
ราม จํานวน 338,300 บาท
(2) คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวปาขลู จํานวน 171,700
 บาท
(3) คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาระกําใต จํานวน 27,200
 บาท
(4) คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเหมก จํานวน 23,800 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 หนา 59 ลําดับที่ 5 

ค่าวัสดุ รวม 927,180 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน กระดาษ ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาที่ใชอยูในอาคารเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ไดแก สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ขาหลอดฟลูออเรสเซนต ฟิวส ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 912,180 บาท

(1) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัฑฒศาสนา
ราม จํานวน 381,330 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดอัฒฑศาสนาราม คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
(2) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวปาขลู จํานวน 193,540
 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวปาขลู คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
(3) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาระกําใต จํานวน 30,660
 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาระกําใต คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
(4) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเหมก จํานวน 26,830
 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเหมก คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
(5) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม จํานวน 26,830
 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
(6) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดปาระกํา จํานวน 161,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดปาระกํา คนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน
(7) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเหมก จํานวน 32,580 บาท เพื่อจายเปน
คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเหมก คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
(8) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานหัวลําพู จํานวน 59,410 บาท เพื่อจาย
เปนคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานหัวลําพู คนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน
โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ตามพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 60 ลําดับที่ 9
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งบลงทุน รวม 62,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 62,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาระกําใต จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาระกํา
ใต ปริมาณงาน : กอสรางหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาระกําใต ขนาด
กวาง 2.20 เมตร ยาว 14.00 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 30 ตร.ม. พรอมติดตั้ง
รางน้ําฝนแบบ PVC ขนาด 6 นิ้ว ยาว 14 เมตร ตามแบบ อบต.ปาระกํา
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.25161-2565) แบบ ผ.02 หนา 161 ลําดับที่ 7

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกอาคารของศูนยพัฒนาเด็กวัดปาระกําใต จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกอาคารของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดปาระกําใต ปริมาณงาน : เทปรับพื้นคอนกรีตเชื่อมระหวางอาคารพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 30 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร โดยถมปรับระดับทราย
กอนเทคอนกรีต ตามแบบแปลน อบต.ปาระกํากําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 160 ลําดับ
ที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 584,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 584,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหัวลําพู จํานวน 124,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) เปนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานหัวลําพู คน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 59 ลําดับ
ที่ 7
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อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปาระกํา จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) เปนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดปาระกํา คน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 59 ลําดับ
ที่ 7

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเหมก จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) เปนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดเหมก คน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 59 ลําดับ
ที่ 7

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) เปนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม คน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 59 ลําดับ
ที่ 7
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 278,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 58,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามคําสั่งท่ไดรับ
มอบหมาย) ตามระเบียบกระทรางมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น

ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว (สุนัข/แมว) ทั้งที่มีเจา
ของและไมมีเจาของ ตัวละ 3 บาทตอปี โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้ง
แรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,151 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได 849 บาท ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ
.02 หนา 55 ลําดับที่ 10

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการ เชน คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ย
เลี้ยง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุข
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โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา ไดแก คาปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการในการฉีดวัคซีน
สุนัข/แมว ท่งที่มีเจาของและไมมีเจาของในพื้นที่ตําบลปาระกํา คาวัคซีน
พรอมอุปกรณในการฉีด คาอาหารและเครื่องดื่มเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
งาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 21,510 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได 13,490 บาท ปรากฎในแผนงานสาธารณสุขและสาธารณ
สุขอื่น ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 54 ลําดับ
ที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชนน้ํายา สาร
เคมี วัคซีนตางๆ อุปกรณการแพทย เคมีภัณฑตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 
1 บานดอนสําราญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 บานดอนสําราญ สําหรับ
ใชจายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 55 ลําดับที่ 11
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สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 
10 บานหัวลําพู

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10 บานหัวลําพู สําหรับใช
จายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 10 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 57 ลําดับที่ 20

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 
11 บานเหมก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11 บานเหมก สําหรับใช
จายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 11 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 57 ลําดับที่ 21

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 
2 บานบางสุขขี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 บานบางสุขขี สําหรับใช
จายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 55 ลําดับที่ 12
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สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 
3 บานหัวปาขลู

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานหัวปาขลู สําหรับใช
จายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 56 ลําดับที่ 13

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 
4 บานปาระกํา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 บานปาระกํา สําหรับใช
จายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 56 ลําดับที่ 14

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 
5 บานในไร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 บานในไร สําหรับใชจาย
ตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 56 ลําดับที่ 15
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สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 
6 บานปาระกํา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 บานปาระกําสําหรับใช
จายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 56 ลําดับที่ 16

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 
7 บานหนองดี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 บานหนองดี สําหรับใช
จายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 7 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 57 ลําดับที่ 17

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 
8 บานหัวทองหลาง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 บานหัว
ทองหลาง สําหรับใชจายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 8 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อื่น ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 57 ลําดับ
ที่ 18
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สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 
9 บานบางสิบบาท

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 บานบางสิบบาทสําหรับ
ใชจายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 9 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 57 ลําดับที่ 19

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของอปท.อําเภอ
ปากพนัง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหแกองคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก เพื่อใชจายตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับอําเภอปากพนัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ
จังหวัดฯ ดวนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1178 ลว 28 กุมภาพันธ 2561 (ตาม
หนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลว
 22 กุมภาพันธ 2561 และภายใตประกาศกรมสงเสริมฯ เรื่องหลักเกณฑวิธี
การปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ขอ 8 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62 ขอ 4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,330,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,380,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,380,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 695,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนระหวางปีใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา
(1) ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหนงนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 594,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจและเงินปรับปรุงคา
จาง จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ เปน
เงิน 162,500 บาท และเพื่อจายคาจางพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 4 อัตรา เปนเงิน 432,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่ม
อื่นๆ ตามที่กฏหมายกําหนดใหแกพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 912,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 140,000 บาท

-เงินคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 120,000 บาท เพื่อจาย
เปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางงานกอสรางและผูควบคุมงาน
กอสรางตลอดจนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบประเมินผลงานตางๆ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) จํานวน 20,000 บาท เพื่อเปนเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามสิทธิที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน ผอนชําระ/คาเชาซื้อ ใหแกพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และตามหลักเกณฑวิธี
การที่กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธี
การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน   

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาตางๆ เชนคาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาแรง
งานตางๆ ในการจัดทําของ ตัดหญา ฉีดหญา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออมรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานที่ใชในสํานักงาน ไดแก กระดาษ ตรายาง แบบ
พิมพ สิ่งของเครื่องใชอุปกรณตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ สําหรับใชในอาคารหรือ
สถานที่ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมขน

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ไดแก ไมตางๆ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต ทอคสล
. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากกในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก มันมันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชกับเครื่องสูบน้ําและเครื่องจักรกล ของหนวย
งานอื่นที่เขามาปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกคอมพิวเตอร แผน
ดิสก เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมขน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
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งบลงทุน รวม 37,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก. จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.) เปนตูเหล็กเก็บ
เอกสารแบบแฟมแขวน มีหูลิ้นชัก ทําดวยเหล็กพนสีอยางดีเรียบรอย มี
ขนาด (W x D x H) 470 x 620 x 1,320 มม. มีลิ้นชัก
จํานวน 4 ลิ้นชัก สามารถล็อคกุญแจได มีมาตรฐาน มอก. ตามแบบที่มี
จําหนายทั่วไปในทองตลาด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซึ่งคาดวาจะมีการซอม
ครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,422,440 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-คาเชาทรัพยสิน เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสินในกิจการเกี่ยวกับไฟฟาสําหรับ
ใชในราชการองคการบริหารสวนตําบลปาระกํา ตั้งจายจากเงินรายได ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะที่ชํารุดใหสามารถใชการ
ไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาและถนน ปรากฎในแนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 138 ลําดับที่ 234
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งบลงทุน รวม 3,213,440 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,213,440 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบานผูใหญ หมูที่ 1 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบาน
ผูใหญ หมูที่ 1 ต.ปาระกํา 
สภาพเดิม : ถนนหินคลุกกวาง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร
ปริมาณงาน : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 500 ตร.ม
. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนอบต.ปาระกํา
กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปายฃั่ว
คราว จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.02 หนา 79 ลําดับที่ 12

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-บานหนองเสม็ด หมูที่ 9 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-บาน
หนองเสม็ด หมูที่ 9 ต.ปาระกํา
สภาพเดิม : ถนนหินคลุกขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร
ปริมาณงาน : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 500 ตร.ม
. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนอบต.ปาระกํา
กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปายชั่ว
คราว จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.02 หนา 123 ลําดับที่ 166
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายชุติมัน ปรามาท หมูที่ 11 จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายชุติมัน ป
รามาท หมูที่ 11 ต.ปาระกํา
สภาพเดิม : ถนนหินคลุกกวาง 5 เมตร ยาว 47 เมตร
ปริมาณงาน : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4
 เมตร ระยะทาง 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 188 ตร.ม
. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนอบต.ปาระกํา
กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปายชั่ว
คราว จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.02 หนา 134 ลําดับที่ 220 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาระกําใต-บานเหมก 2 หมูที่ 
5,11

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปาระกํา
ใต-บานเหมก 2 หมูที่ 5,11 ต.ปาระกํา ปริมาณงาน : กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 500 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50
 เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.ปาระกํา กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย ปายชัวคราว จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 103 ลําดับที่ 89

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาระกํา-บานหนองเสม็ด หมูที่ 7, 
9

จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาระกํา-บาน
หนองเสม็ด หมูที่ 7,9 ต.ปาระกํา
สภาพเดิม : ถนนหินคลุกกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,750 เมตร
ปริมาณงาน : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00
 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 500 ตร.ม
. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนอบต.ปาระกํา
กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปายชั่ว
คราว จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.02 หนา 112 ลําดับที่ 127
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปาระกําใต-วัดปาระกําเหนือ หมู
ที่ 4

จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปาระกําใต-วัด
ปาระกําเหนือ (สวนที่เหลือตลอดสาย) หมูที่ 4 ต.ปาระกํา
สภาพเดิม : ถนนหินคลุก กวาง 7.00 เมตร ยาว 68 เมตร
ปริมาณงาน : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00
 เมตร ระยะทาง 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 408
 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.25 เมตร ตามแบบแปลนอบต.ปาระกํา
กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปายชั่ว
คราว จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.02 หนา 97 ลําดับที่ 71

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวปาขลู-ปาระกําเหนือ (ตอจาก
ของเดิมสะพานบานนายลาภ) หมูที่ 2

จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวปาขลู-ปา
ระกําเหนือ (ตอจากของเดิมสะพานบานนายลาภ) หมูที่ 2 ต.ปาระกํา 
สภาพเดิม : ถนนหินคลุกกวาง 6 เมตร ยาว 270 เมตร
ปริมาณงาน : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิดจราจรกวาง 5
 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 500 ตร.ม
. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนอบต.ปาระกํา
กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปายชั่ว
คราว จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.02 หนา 87 ลําดับที่ 38 

โครงการติดตั้งไฟฟาริมทางสาธารณะ หมูที่ 6 จํานวน 89,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการติดตั้งไฟฟาริมทางสาธารณะ หมูที่ 6 ต.ปาระกํา
ปริมาณงาน : ติดตั้งไฟฟาริมทางสาธารณะถนนสายหลัก หมูที่ 6 (รายละเอียด
ตามแบบที่กําหนด) จํานวน 36 ชุด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 137 ลําดับที่ 233
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โครงการถมยกระดับคอสะพานขามคลองบริเวณโรงเรียนพรอมกับเทคอนกรีต 
หมูที่ 8

จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการถมยกระดับคอสะพานขามคลองบริเวณโรงเรียนพรอม
กับเทคอนกรีต หมูที่ 8 ต.ปาระกํา
สภาพเดิม : ถนนหินคลุกกวาง 4.00 เมตร ยาว 48 เมตร
ปริมาณงาน : ถมยกระดับพื้นถนนโดยใชวัสดุดินลูกรังขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร พรอมบดอัด
แนน ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 200 ลบ.ม. แลวกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่
ไมนอยกวา 192 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนอบ
ต.ปาระกํากําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ปาย ปายชั่วคราว จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 116 ลําดับที่ 140

โครงการบุกเบิกถนนสายใหมทางสาธารณะขอบสระวัดเหมก-ที่นานางคลอง หมู
ที่ 11

จํานวน 169,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการบุกเบิกถนนสายใหมทางสาธารณะขอบสระวัดเหมก
-ที่นานายคลอง หมูที่ 11 ต.ปาระกํา
สภาพเดิม : ถนนดินกวาง 2.50 เมตร ยาว 350 เมตร
ปริมาณงาน :  ปรับปรุงถนนโดยถมปรับระดับถนนดวยดินลูกรังขนาดผิว
จราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณดิน
ลูกรัง จํานวนไมนอยกวา 350 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยเรียบและถมทับหนาดวยหิน
ผานตะแกรง ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาณหินผาน
ตะแกรงจํานวนไมนอยกวา 85 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยเรียบและติดตั้งปายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปายชั่วคราว จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 132 ลําดับที่ 204
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โครงการฝงทอระบายน้ําจุดสามแยกบานนางสวางจิต-บานนายเนย หมูที่ 4 จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการฝงทอระบายน้ําจุ่ดสามแยกบานนางสวางจิต - บาน
นายเนย หมูที่ 4 ต.ปาระกํา สภาพเดิม : ถนนหินคลุกกวาง 5.00 เมตร ขวาง
ทางน้ํา ปริมาณงาน : ทําการฝงทอระบายน้ํา โดยใชทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชั้น 3 เสนผาศูนยกลาง 1.00 x 1.00 เมตร 1 จุด รวม 8 ทอน โดยเท
คอนกรีตทองกอนวางทอ ขนาด
กวาง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เมตรพรอมตอกเข็มไม และถม
หลังทอดวยดินลูกรัง จํานวน 10 ลบ.ม.และทับหนาดวยหิน
คลุก จํานวน 10 ลบ.ม. ตามแบบแปลนอบต.ปาระกํากําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 101 ลําดับที่ 82

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา k) จํานวน 95,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) ตามหนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) ไวใน
สัญญาจางกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมถนนคันคูสงน้ําสายหัวลําพู-บานหนองดี หมูที่ 10 จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการซอมแซมถนนคันคูสงน้ําสายหัวลําพู-บานหนองดี หมู
ที่ 10 ต.ปาระกํา  สภาพเดิม : ถนนหิน กวาง 2.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร
ปริมาณงาน : ซอมแซมถนนในสวนที่ชํารุดโดยถมผิวจราจรดวยวัสดุหินคลุก
ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ระยะทางรวม 1,120 เมตร ปริมาณหินหิน
คลุกจํานวนไมนอยกวา 280 ลบ.ม. พื้นที่ในการซอมแซมไมนอยกวา 2,800
 ตร.ม. พรอมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ปาย ปายชั่วคราว จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 128 ลําดับที่ 188
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โครงการซอมแซมถนนซอยชุมชนพัฒนา 3 หมูที่ 6 ตําบลปาระกํา จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการซอมแซมถนนซอยชุมชนพัฒนา 3 หมูที่ 6 ต.ปา
ระกํา สภาพเดิม : ถนนหินคลุก กวาง 2.50 เมตร ยาว 850 เมตร
ปริมาณงาน : ซอมแซมถนนในสวนที่ชํารุดโดยถมผิวจราจรดวยวัสดุหินคลุก
ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ระยะทางรวม 340 ม. ปริมาณหินคลุก
จํานวนไมนอยกวา 85 ลบ.ม. พื้นที่ในการซอมแซมไมนอยกวา 850 ตร.ม
. พรอมเกลี่ยเรียบ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ
.02 หนา 108 ลําดับที่ 110

โครงการปรับปรุงถนนขอบคลองบานในโอ หมูที่ 3 จํานวน 196,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงถนนขอบคลองบานในโอ หมูที่ 3 ต.ปา
ระกํา สภาพเดิม :  คันดินขอบคลองในโอ กวาง 3.00 เมตร ยาว 420 เมตร
ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยถมปรับระดับถนนดวยดินลูกรังขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม
นอยกวา 370 ลบ.ม. แลวทับหนาดวยหินผานตะแกรงขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินผาน
ตะแกรงจํานวนไมนอยกวา 125 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปายชั่วคราว จํานวน 1 ปาย ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและ
ถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 93 ลําดับ
ที่  57

โครงการปรับปรุงถนนสายในโอ-บานนายถาวร แกวใส หมูที่ 3 จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงถนนสายในโอ-บานนายถาวร  แกวใส หมู
ที่ 3 ต.ปาระกํา สภาพเดิม : ถนนหินคลุก กวาง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร
ปริมาณงาน : ปรับปรุงซอมแซมถนนในสวนที่ชํารุด ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50
 เมตร ระยะทางในการซอมแซมรวม 660 เมตร ปริมาณหินคลุกจํานวนไม
นอยกวา 165 ลบ.ม. พื้นที่ในการซอมแซมไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. พรอม
เกลี่ยเรียบ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ
.02 หนา 92 ลําดับที่ 55
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โครงการปรับปรุงถนนสายบานหัวทองหลาง-ถนนคสล. หมูที่ 8 จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงถนนสายบานหัวทองหลาง-ถนนคสล. หมู
ที่ 8 ต.ปาระกํา สภาพเดิม : ถนนหินคลุก
กวาง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร ปริมาณงาน : ถมปรับปรุงถนนโดยถมผิว
จราจรดวยวัสดุหินคลุกขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 145 เมตร ปริมาณหินคลุก จํานวนไมนอยกวา 55 ลบ.ม.  พรอมเกลี่ย
เรียบ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ
.02 หนา 113 ลําดับที่ 128

โครงการปรับปรุงถนนสายลาภเจริญผล หมูที่ 10 จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงถนนสายลาภเจริญผล หมูที่ 10 ต.ปา
ระกํา สภาพเดิม : ถนนหินคลุก กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร
ปริมาณงาน : ซอมแซมถนนในสวนที่ชํารุดโดยถมผิวจราจรดวยวัสดุหินคลุก
ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร ระยะทางรวม 734 ม. ปริมาณหินคลุก
จํานวนไมนอยกวา 220 ลบ.ม. พื้นที่ในการซอมแซมไมนอยกวา 2,200 ตร.ม
. พรอมเกลี่ยเรียบและติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปาย
ชั่วคราว จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แบบ ผ.02 หนา 128 ลําดับที่ 189 

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา k) จํานวน 27,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) ตามหนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) ไวใน
สัญญาจางกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบ และคาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง ฯลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 99,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 99,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 6 จํานวน 99,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปากพนัง เพื่อจายเปนคา
อุดหนุนตามโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 6 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 138 ลําดับที่ 236

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 66,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติเพื่อความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ เชนการจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษ
รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การจัดกิจกรรมกีฬานันนาการเพื่อ
สรางความรูรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน สําหรับเปนคาอาหาร เครื่อง
ดื่ม และคาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 159 ขอ 1

คาใชจายสําหรับสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใขจายสําหรับสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด และ
สงเสริมการฝึกอบรมอาชีพใหแกผูผานการบําบัด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ
.02 หนาที่ 50 ขอ 2
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตนกับประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฏหมายเบื้องตน
กับประชาชน เชน คาวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ และ
รายการอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 50 ขอ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา/ตานยาเสพติดประจําตําบล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดระดับตําบล ในการจัด
สถานที่กองอํานวยการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาจัดทําและปรับปรุงสนาม คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน คาน้ําดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ ของรางวัล ฯลฯ ที่เกี่ยว
กับการจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเจาหนาที่จัดการแขงขันและนักกีฬา ตาม
ระเบียบฯ วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 49 ขอ 4
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนฟนฟูประเพณีตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเปนการ
ฟนฟูประเพณีตางๆ เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะและเปนการอนุรักษ
ประเพณีของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวของ เชน ประเพณีแหผาขึ้น
ธาตุ ประเพณีตักบาตรธูปเทียน ประเพณีสวดดาน และประเพณีอื่นๆ ฯลฯ ที่
เปนการบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือจังหวัดฯ ที่ นศ 0023.4/ว 3573 ลง
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 155 ขอ 5

คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีตาง ๆ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธีตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญ
ทางราชการ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ การจางเหมาบริการ
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน วันที่ 12 สิงหาคม, 5 ธันวาคม วันพอแหง
ชาติ, 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10, วัน
ที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี, วันปิยมหาราช, วัน
ลอยกระทง ประเพณีแหเทียนพรรษา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทอง
ถิ่น

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดงานตามโครงการจัดงานวันผูสูงอายุ เชน คาจัดสถานที่ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาเครื่องเสียงและอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ
.02 หนาที่ 154 ขอ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 (วันที่ 28 กรกฎาคม 
ของทุกปี)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนังเพื่อสนับสนุนโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 อําเภอปาก
พนัง เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอพสกนิกรชาวไทย และให
ประชาชนทุกหมูเหลาไดแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ราย
ละเอียดตามหนังสืออําเภอปากพนัง ที่ นศ 0718/ว 155 ลงวัน
ที่ 30 เมษายน 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทอง
ถิ่น ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 156 ลําดับที่ 9

สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินี (วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนังเพื่อสนับสนุนโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอ
พสกนิกรชาวไทย และใหประชาชนทุกหมูเหลาไดแสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย รายละเอียดตามหนังสืออําเภอปากพนัง ที่ นศ
 0718/ว 182 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 157ลําดับที่ 11
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สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมแหหฺมฺรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ (ประจําปี) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนังเพื่อสนับสนุนโครงการจัดกิจ
กรรมแหหฺมฺรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจําปี 2563 เพื่อสงเสริม
อนุรักษประเพณีใหคงอยูสืบไป รายละเอียดตามหนังสืออําเภอปากพนัง ที่ นศ
 0718/ว 155 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 157 ลําดับที่ 12

สนับสนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกลาเจาอยูหัว (พระปิยมหาราช/23 ตุลาคม ของทุกปี)

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนังเพื่อสนับสนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว (พระปิยมหาราชเจา) อําเภอปากพนัง เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณที่มีตอพสกนิกรชาวไทย และใหประชาชนทุกหมูเหลาไดแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย รายละเอียดตามหนังสืออําเภอ
ปากพนัง ที่ นศ 0718/ว 155 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 156 ลําดับที่ 8

สนับสนุนโครงการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (13 
ตุลาคม ของทุกปี)

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนังเพื่อสนับสนุนโครงการจัดพิธี
บําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วัน
ที่ 13 ตุลาคม 2563 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความจงรักภักดี และเชิดชู
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย รายละเอียดตามหนังสืออําเภอปากพนัง ที่ นศ
 0718/ว 155 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 155 ลําดับที่ 7
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนังเพื่อสนับสนุนโครงการจัด
งานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําปี 2563 อําเภอปากพนัง เพื่อเปน
การสงเสริมอนุรักษประเพณีใหเปนเอกลักษณประจําอําเภอ จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ใหคงอยูสืบไป รายละเอียดตามหนังสืออําเภอปากพนัง ที่ นศ
 0718/ว 182 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 155 ลําดับที่ 6

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนัง เพื่อสนับสนุนโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณท่มีตอพสกนิกรชาวไทย และใหประชาชนทุกหมูเหลาไดแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหาษัตริย รายละเอียดตามหนังสืออําเภอปาก
พนัง ที่ นศ 0718/ว 155 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 156 ลําดับที่ 10
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 132,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคสัตว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคสัตว ไดแก คาจาง
เหมาฉีดวัคซีน คาวัคซีน และคาวัสดุอุปกรณ และคาใขจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินการตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 67 ขอ 4 (สงเสริมการฉีดวัคซีนปองกันโรค
สัตว)

โครงการรณรงคการปลูกหญาแฝก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคการปลูกหญาแฝก สงเสริมการปลูก
หญารักษาหนาดินใหมีความอุดมสมบูรณปองกันการพังทลายของดิน ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 164 ขอ 3

โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศูนยเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําริใหแกเกษตรกรมีความรูความสามารถนําความรูมาประยุกตใชใน
การประกอบอาชีพ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
สงเสริมการเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ
.02 หนาที่ 72 ขอ 5

โครงการอบรมวิชาการ/วิทยาการสมัยใหมดานการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมวิชาการ/วิทยาการสมัยใหมดานการ
เกษตร ใหเกษตรกรมีความรูความสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไป
ประยุกตใชกับอาชีพการเกษตรไดเปนอยางดี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 72 ขอ 4
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สนับสนุนการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการดําเนินการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลปาระกํา เชน วัสดุ อุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 72 ขอ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก น้ํามันดีเซลล น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ ที่ใชกับเครื่องสูบน้ําของอบต. และของหนวยงานอื่นที่ปฏิบัติงาน
ใน อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการ
เกษตร

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารสัตว พันธุพืช พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

งบลงทุน รวม 67,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซึ่งคาดวาจะมีการซอม
ครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชนเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 62,400 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมประตูระบายน้ําสายชุมชนพัฒนา 2 หมูที่ 6 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงซอมแซมประตูระบายน้ําสายชุมชน
พัฒนา 2 หมูที่ 6 ต.ปาระกํา ปริมาณงาน : ปรับปรุงซอมแซมชุดบานประตู
ระบายน้ําขนาดกวาง 1.60 เมตร สูง 3.40 เมตร ตามแบบแปลนอบต.ปาระกํา
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานสง
เสริมการเกษตร ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2562) แบบ ผ
.02 หนา 148 ลําดับที่ 78

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา k) จํานวน 2,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) ตามหนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) ไวใน
สัญญาจางกอสราง

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 823,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ขาหลอดฟลูออเรสเซนต ฯลฯ ใชใน
งานกิจการประปาของอบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา

วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสารสม ปูนขาว คลอรีน สายจายสาร ทอประปา ทราย
กรอง ฯลฯ ใชในงานกิจการประปาของอบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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งบลงทุน รวม 663,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 340,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อปมน้ํา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมน้ําขนาด 2 Hp จํานวน 3 ตัว ตามแบบที่มีจําหนายทั่ว
ไปในทองตลาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2562) แบบ ผ.03 (หนา 3)ขอ 1

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาระบบประปาใหสามารถใชการไดตาม
ปกติ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 323,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 3 ต.ปาระกํา จํานวน 323,000 บาท

เพื่อจายเปนขุดเจาะบอบาดาลตามโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 3 ต.ปา
ระกํา  ปริมาณงาน : ขุดเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึก
ไมนอยกวา 120 เมตร หรือปริมาณน้ําไมนอยกวา 10 ลบ.ม./ซม. พรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําแบบ Submersible  Pump ขนาดไมนอยกวา 2 HP พรอม
อุปกรณครบชุด พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ปายชั่วคราว 1 ปาย ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 140  ลําดับที่ 17
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,017,510 บาท

งบกลาง รวม 13,017,510 บาท
งบกลาง รวม 13,017,510 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 266,990 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมแกพนักงานจาง ในอัตรารอยละ 5
 ของคาจาง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ดังนี้
-เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง จํานวน 14
 อัตรา เปนเงิน 101,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
-เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง (ผูดูแลเด็ก ศพ
ด.) จํานวน 21 อัตรา เปนเงิน  165,990 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 117,720 บาท และตั้งจายจากเงินรายได เปนเงิน 48,270 บาท ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,820 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายปีตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณ
ทั้งปี (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563) เปนเงิน
ประมาณ 5,410,035 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,478,400 บาท

เพื่อจายตามโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินกับอปท.ไวแลว โดยจายในอัตราแบบขั้น
บันไดสําหรับผูสูงอายุ คือผูสูงอายุ 60-69 ปี จะได
รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ปี จะไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได
รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท ตั้งแตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 52 ขอ 3
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,419,200 บาท

เพื่อจายตามโครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพ (คาเบี้ยยังชีพผูพิการ) ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไวกับ อปท.แลว โดยมีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ความพิการ คนละ 800 บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) ตั้งแตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 52 ขอ 4

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมี
ความเปนอยูยากจน ไมสามารถประกอบอาชีพได จํานวน 16 ราย ๆ
 ละ 500 บาทตอเดือน ตั้งแตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 52 ขอ 2

สํารองจาย จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายในกรณีจําเปนหรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ไมสามารถ
คาดการณไดและใหนําไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
การบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น เชน การ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน
และโรคติดตอ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ปายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ เปน
ตน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
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รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลในการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ตามระเบียบของกองทุน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 164,100 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 180,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

2,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

266,990

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,478,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,820

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

164,100

สํารองจ่าย 2,400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,419,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 180,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

2,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

266,990

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,478,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,820

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

164,100

สํารองจ่าย 2,400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,419,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

43,000 43,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,059,200 2,059,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

87,000 87,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 515,000 515,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562  10:30:15 หน้า : 2/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 594,500

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000

เงินเดือนพนักงาน 695,700

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

140,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000

ค่าจ้างโฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ

ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

ค่าเช่าทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

43,000 43,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,320,000 1,498,680 5,413,180

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

530,080 48,000 626,080

เงินเดือนพนักงาน 4,265,960 4,572,840 9,534,500

เงินวิทยฐานะ 588,000 588,000

เงินประจําตําแหน่ง 294,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 52,000 122,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 190,000

ค่าเช่าบ้าน 490,800 532,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 85,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000

ค่าจ้างโฆษณาและเผย
แพร่

30,000 30,000

ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ

20,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 40,000 40,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนินคดี

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียน

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ

30,000

ค่ารับวารสาร/สื่อสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

3,000

รายการค่าจ้างโฆษณา
และเผยแพร่

รายการค่าจ้างเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

รายการค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ

รายการค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนินคดี

20,000 20,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียน

70,000 70,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ

30,000

ค่ารับวารสาร/สื่อสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ

8,000 8,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

3,000

รายการค่าจ้างโฆษณา
และเผยแพร่

25,000 25,000

รายการค่าจ้างเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

5,000 5,000

รายการค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ

30,000 30,000

รายการค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน

50,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

55,000 55,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าของขวัญ/ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ดําเนินการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชาคมระดับ
ตําบล/หมู่บ้าน

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาสาธารณะ
ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าของขวัญ/ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ดําเนินการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชาคมระดับ
ตําบล/หมู่บ้าน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร)

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาสาธารณะ
ประโยชน์

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนฟื้นฟูประเพณี
ต่างๆ

50,000

ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธีต่าง ๆ

70,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับส่ง
เสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

26,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ไฟฟาสาธารณะ

100,000

โครงการแข่งขัน
กีฬา/ต้านยาเสพติด
ประจําตําบล

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ

30,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562  10:30:15 หน้า : 9/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 105,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

600,000 600,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนฟื้นฟูประเพณี
ต่างๆ

50,000

ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธีต่าง ๆ

70,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับส่ง
เสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

26,000

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ไฟฟาสาธารณะ

100,000

โครงการแข่งขัน
กีฬา/ต้านยาเสพติด
ประจําตําบล

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

80,000 80,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําประชา
พิจารณ์สํารวจความคิด
เห็นของประชาชน

โครงการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคสัตว์

5,000

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

35,000

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก

โครงการรณรงค์การ
ปลูกหญ้าแฝก

5,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชดําริ

5,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะต้นทาง

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562  10:30:15 หน้า : 11/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําประชา
พิจารณ์สํารวจความคิด
เห็นของประชาชน

10,000 10,000

โครงการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคสัตว์

5,000

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

35,000

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก

100,000 100,000

โครงการรณรงค์การ
ปลูกหญ้าแฝก

5,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชดําริ

5,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะต้นทาง

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

346,910 346,910

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

1,617,000 1,617,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2562  10:30:15 หน้า : 12/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
จัดการเรียนการสอน)

โครงการอบรม
วิชาการ/วิทยาการสมัย
ใหม่ด้านการเกษตร

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้อง
ต้นกับประชาชน

10,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 100,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
จัดการเรียนการสอน)

561,000 561,000

โครงการอบรม
วิชาการ/วิทยาการสมัย
ใหม่ด้านการเกษตร

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้อง
ต้นกับประชาชน

10,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 90,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 90,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 10,000 115,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000 255,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 912,180 912,180

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอื่น 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟา

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟม 40 
ช่อง

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 
บานเปิด (มอก.)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 
4 ลิ้นชัก (มอก.

7,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวล แบบที่ 2 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 120,000 160,000

วัสดุอื่น 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 100,000

ค่าไฟฟา 500,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 16,000 16,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟม 40 
ช่อง

13,500 13,500

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 
บานเปิด (มอก.)

5,500 5,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อน

5,500 5,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 
4 ลิ้นชัก (มอก.

7,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวล แบบที่ 2 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

250,000 5,000 30,000

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อปมน้ํา 90,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บางปอ-บ้านหนองเสม็ด 
หมู่ที่ 9

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายชุติมัน ปรา
มาท หมู่ที่ 11

112,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ป่าระกําใต้-บ้านเหมก 2 
หมู่ที่ 5,11

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

1,400 1,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000 295,000

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อปมน้ํา 90,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บางปอ-บ้านหนองเสม็ด 
หมู่ที่ 9

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายชุติมัน ปรา
มาท หมู่ที่ 11

112,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ป่าระกําใต้-บ้านเหมก 2 
หมู่ที่ 5,11

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ป่าระกํา-บ้านหนอง
เสม็ด หมู่ที่ 7, 9

294,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วัดป่าระกําใต้-วัดป่า
ระกําเหนือ หมู่ที่ 4

235,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หัวป่าขลู่-ป่าระกําเหนือ 
(ต่อจากของเดิมสะพาน
บ้านนายลาภ) หมู่ที่ 2

294,000

โครงการก่อสร้างหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ป่าระกําใต้

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 3 ต.ป่า
ระกํา

323,000

โครงการติดตั้งไฟฟาริม
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 6

89,000

โครงการถมยกระดับคอ
สะพานข้าม
คลองบริเวณโรงเรียน
พร้อมกับเทคอนกรีต 
หมู่ที่ 8

225,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ป่าระกํา-บ้านหนอง
เสม็ด หมู่ที่ 7, 9

294,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วัดป่าระกําใต้-วัดป่า
ระกําเหนือ หมู่ที่ 4

235,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หัวป่าขลู่-ป่าระกําเหนือ 
(ต่อจากของเดิมสะพาน
บ้านนายลาภ) หมู่ที่ 2

294,000

โครงการก่อสร้างหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ป่าระกําใต้

45,000 45,000

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 3 ต.ป่า
ระกํา

323,000

โครงการติดตั้งไฟฟาริม
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 6

89,000

โครงการถมยกระดับคอ
สะพานข้าม
คลองบริเวณโรงเรียน
พร้อมกับเทคอนกรีต 
หมู่ที่ 8

225,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการบุกเบิกถนน
สายใหม่ทางสาธารณะ
ขอบสระวัดเหมก-ที่นา
นางคล่อง หมู่ที่ 11

169,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายนอกอาคาร
ของศูนย์พัฒนาเด็กวัด
ป่าระกําใต้

โครงการฝงท่อระบาย
น้ําจุดสามแยกบ้านนาง
สว่างจิต-บ้านนายเนย 
หมู่ที่ 4

64,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน
คันคูส่งน้ําสายหัว
ลําพู-บ้านหนองดี หมู่ที่ 
10

168,000

โครงการซ่อมแซมถนน
ซอยชุมชนพัฒนา 3 หมู่
ที่ 6 ตําบลป่าระกํา

51,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมประตูระบายน้ํา
สายชุมชนพัฒนา 2 หมู่
ที่ 6

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการบุกเบิกถนน
สายใหม่ทางสาธารณะ
ขอบสระวัดเหมก-ที่นา
นางคล่อง หมู่ที่ 11

169,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายนอกอาคาร
ของศูนย์พัฒนาเด็กวัด
ป่าระกําใต้

17,000 17,000

โครงการฝงท่อระบาย
น้ําจุดสามแยกบ้านนาง
สว่างจิต-บ้านนายเนย 
หมู่ที่ 4

64,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน
คันคูส่งน้ําสายหัว
ลําพู-บ้านหนองดี หมู่ที่ 
10

168,000

โครงการซ่อมแซมถนน
ซอยชุมชนพัฒนา 3 หมู่
ที่ 6 ตําบลป่าระกํา

51,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมประตูระบายน้ํา
สายชุมชนพัฒนา 2 หมู่
ที่ 6

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ขอบคลองบ้านในโอ หมู่
ที่ 3

196,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายในโอ-บ้านนาย
ถาวร แก้วใส หมู่ที่ 3

99,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านหัว
ทองหลาง-ถนนคสล. 
หมู่ที่ 8

33,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายลาภเจริญผล หมู่ที่ 
10

132,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า k)

2,400 122,440

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน

30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ขอบคลองบ้านในโอ หมู่
ที่ 3

196,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายในโอ-บ้านนาย
ถาวร แก้วใส หมู่ที่ 3

99,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านหัว
ทองหลาง-ถนนคสล. 
หมู่ที่ 8

33,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายลาภเจริญผล หมู่ที่ 
10

132,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า k)

124,840

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน

30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขอ
งอปท.อําเภอปากพนัง

20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 
บ้านดอนสําราญ

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 
บ้านหัวลําพู

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 11 
บ้านเหมก

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 
บ้านบางสุขขี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขอ
งอปท.อําเภอปากพนัง

20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 
บ้านดอนสําราญ

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 
บ้านหัวลําพู

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 11 
บ้านเหมก

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 
บ้านบางสุขขี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 
บ้านหัวป่าขลู่

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 
บ้านป่าระกํา

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 
บ้านในไร่

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 
บ้านป่าระกํา

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 
บ้านหนองดี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 
บ้านหัวป่าขลู่

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 
บ้านป่าระกํา

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 
บ้านในไร่

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 
บ้านป่าระกํา

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 
บ้านหนองดี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 
บ้านหัวทองหลาง

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 
บ้านบางสิบบาท

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ หมู่ที่ 6

99,000

สนับสนุนโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 10 (วัน
ที่ 28 กรกฎาคม ของ
ทุกปี)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 
บ้านหัวทองหลาง

20,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 
บ้านบางสิบบาท

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ หมู่ที่ 6

99,000

สนับสนุนโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 10 (วัน
ที่ 28 กรกฎาคม ของ
ทุกปี)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี 
(วันที่ 3 มิถุนายน ของ
ทุกปี)

5,000

สนับสนุนโครงการจัดกิจ
กรรมแห่หฺมฺรับงาน
ประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ (ประจําปี)

3,000

สนับสนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธีถวายบังคม
พระบรมรูปพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พระปิยมหา
ราช/23 ตุลาคม ของทุก
ปี)

3,000

สนับสนุนโครงการจัด
พิธีบําเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมรําลึกเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม 
ของทุกปี)

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี 
(วันที่ 3 มิถุนายน ของ
ทุกปี)

5,000

สนับสนุนโครงการจัดกิจ
กรรมแห่หฺมฺรับงาน
ประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ (ประจําปี)

3,000

สนับสนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธีถวายบังคม
พระบรมรูปพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พระปิยมหา
ราช/23 ตุลาคม ของทุก
ปี)

3,000

สนับสนุนโครงการจัด
พิธีบําเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมรําลึกเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม 
ของทุกปี)

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ

20,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ ในพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

5,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหัวลําพู

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดป่าระกํา

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดเหมก

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนา
ราม

รวม 13,017,510 823,000 132,400 295,000 66,000 5,752,540 20,000 278,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ

20,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ ในพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

5,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหัวลําพู

124,000 124,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดป่าระกํา

336,000 336,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดเหมก

68,000 68,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนา
ราม

56,000 56,000

รวม 13,052,130 80,000 12,341,420 45,858,000
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ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลปาระกาํ 
เรือ่ง  ประกาศใชขอบญัญตังิบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลปาระกํา ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปาระกํา
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2562 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และสมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 27  สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยนายอําเภอปากพนัง        
ไดลงนามอนุ มัติร างขอบัญญัติ งบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 เ ม่ือวัน ท่ี                   
9 กันยายน 2562 ไปแลวนั้น 

องคการบริหารสวนตําบลปาระกํา จึงขอประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี  10 กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

    ลงชื่อ    สุวิทย   เล็กพูล  

    (นายสุวิทย  เล็กพูล) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลปาระกํา 
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