
 

 

สว่นที ่1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของ 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลขนำบนำก 

อ ำเภอปำกพนงั จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

         

แผนงานบริหารงานทั่วไป    

    
งาน 

  

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
 

งบ 
     
       

งบบุคลากร 5,329,257 2,083,300 7,412,557 
 

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,844,537 2,083,300 4,927,837 
 

งบด าเนินงาน 1,895,930 763,200 2,659,130 
 

    ค่าตอบแทน 343,930 228,200 572,130 
 

    ค่าใช้สอย 1,140,000 380,000 1,520,000 
 

    ค่าวัสดุ 150,000 80,000 230,000 
 

    ค่าสาธารณูปโภค 262,000 75,000 337,000 
 

งบลงทุน 862,900 44,900 907,800 
 

    ค่าครุภัณฑ ์ 27,900 44,900 72,800 
 

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 835,000 0 835,000 
 

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000 
 

    รายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000 
 

งบเงินอุดหนุน 32,000 0 32,000 
 



    เงินอุดหนุน 32,000 0 32,000 
 

                                             รวม 8,145,087 2,891,400 11,036,487 
 

         

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    

    
งาน 

  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
รวม 

  

งบ 
    

  

      
  

งบด าเนินงาน 74,000 74,000 
  

    ค่าใช้สอย 62,000 62,000 
  

    ค่าวัสดุ 12,000 12,000 
  

                                             รวม 74,000 74,000 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

แผนงานการศึกษา    

    
งาน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม  
งบ     

 



      
 

งบบุคลากร 1,362,080 0 1,362,080 
 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,362,080 0 1,362,080 
 

งบด าเนินงาน 187,000 1,333,424 1,520,424 
 

    ค่าตอบแทน 92,000 0 92,000 
 

    ค่าใช้สอย 95,000 624,430 719,430 
 

    ค่าวัสดุ 0 708,994 708,994 
 

งบเงินอุดหนุน 0 1,411,024 1,411,024 
 

    เงินอุดหนุน 0 1,411,024 1,411,024 
 

                                             รวม 1,549,080 2,744,448 4,293,528 
 

         

         
 

 

 

 

 

 

 

 

         

แผนงานสาธารณสุข    

    
งาน 

  
งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
รวม 

  

งบ 
    

  

      
  



งบด าเนินงาน 90,000 90,000 
  

    ค่าใช้สอย 90,000 90,000 
  

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 
  

    เงินอุดหนุน 200,000 200,000 
  

                                             รวม 290,000 290,000 
  

 
   

  
 

  

แผนงานสังคมสงเคราะห ์    

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห ์
รวม 

 

งบ 
    

 
      

 
งบบุคลากร 293,880 0 293,880 

 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 293,880 0 293,880 

 
งบด าเนินงาน 96,000 30,000 126,000 

 
    ค่าตอบแทน 76,000 0 76,000 

 
    ค่าใช้สอย 20,000 30,000 50,000 

 
                                             รวม 389,880 30,000 419,880 

 
 

   
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

   
  

 
 

 



แผนงานเคหะและชมุชน    

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชมุชน 
งานไฟฟ้าถนน รวม 

 

งบ 
    

 
      

 
งบบุคลากร 1,497,300 0 1,497,300 

 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,497,300 0 1,497,300 

 
งบด าเนินงาน 456,000 100,000 556,000 

 
    ค่าตอบแทน 111,000 0 111,000 

 
    ค่าใช้สอย 140,000 100,000 240,000 

 
    ค่าวัสดุ 205,000 0 205,000 

 
งบลงทุน 31,700 2,057,100 2,088,800 

 
    ค่าครุภัณฑ ์ 31,700 0 31,700 

 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,057,100 2,057,100 

 
งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000 

 
    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000 

 
                                             รวม 1,985,000 2,297,100 4,282,100 

 
 
 
 
 
 
    



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    
งาน 

  
งานส่งเสริมและสนับสนนุความ

เข้มแข็งชุมชน 
รวม 

  

งบ 
    

  

      
  

งบด าเนินงาน 80,000 80,000 
  

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000 
  

                                             รวม 80,000 80,000 
  

         

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ    

    
งาน 

  

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม

การท่องเท่ียว 
รวม งบ 

    

      

        

งบด าเนินงาน 150,000 525,000 20,000 695,000 

    ค่าใช้สอย 150,000 525,000 20,000 695,000 

งบเงินอุดหนุน 0 16,000 0 16,000 

    เงินอุดหนุน 0 16,000 0 16,000 

                                             รวม 150,000 541,000 20,000 711,000 

 
 
 

   

  

 

  

 
   

  
 

  



แผนงานการเกษตร    

    
งาน 

  

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 
  

งบ 
    

  

      
  

งบด าเนินงาน 20,000 20,000 
  

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000 
  

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000 
  

                                             รวม 20,000 20,000 
  

         
 

         

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



แผนงานการพาณิชย์    

    
งาน 

  

งานกิจการประปา รวม 
  

งบ 
    

  

      
  

งบบุคลากร 307,620 307,620 
  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 307,620 307,620 
  

งบด าเนินงาน 772,120 772,120 
  

    ค่าตอบแทน 22,120 22,120 
  

    ค่าวัสดุ 150,000 150,000 
  

    ค่าสาธารณูปโภค 600,000 600,000 
  

งบลงทุน 559,000 559,000 
  

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 559,000 559,000 
  

                                             รวม 1,638,740 1,638,740 
  

 
   

  
 

  

แผนงานงบกลาง    

    
งาน 

  

งบกลาง รวม 
  

งบ 
    

  

      
  

งบกลาง 10,503,165 10,503,165 
  

    งบกลาง 10,503,165 10,503,165 
  

                                             รวม 10,503,165 10,503,165 
  

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  
               

 วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2561  09:46:48 

       
หน้ำ : 1/1 

  
 รำยงำนประมำณกำรรำยรบั  
 ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  
 องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลขนำบนำก  
 อ ำเภอ ปำกพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมรำช  

                               
 

         
 

                 
   รำยรบัจรงิ ประมำณกำร 

   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตำ่ง (%) ปี 2562 

 หมวดภำษีอำกร               

      ภำษีโรงเรือนและทีด่นิ 0.00 68,493.00 76,679.00 80,000.00 587.50 % 550,000.00 

      ภำษีบ ำรุงท้องที ่ 0.00 80,112.10 81,487.10 75,000.00 0.00 % 75,000.00 

      ภำษีป้ำย 0.00 2,600.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

 รวมหมวดภำษีอำกร 0.00 151,205.10 161,166.10 158,000.00     628,000.00 

 หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต               

      คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญำตกำรพนนั 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

      คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร 0.00 60.00 59.00 500.00 0.00 % 500.00 

      คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพำณิชย์ 0.00 400.00 470.00 500.00 0.00 % 500.00 

      คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.00 26,498.50 1,521.00 500.00 300.00 % 2,000.00 

      คำ่ปรบัผู้กระท ำผดิกฎหมำยจรำจรทำงบก 0.00 0.00 400.00 500.00 0.00 % 500.00 

      คำ่ปรบักำรผดิสญัญำ 0.00 135,317.00 28,604.06 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

      คำ่ใบอนุญำตเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร 0.00 300.00 160.00 500.00 0.00 % 500.00 

      คำ่ใบอนุญำตอืน่ๆ 0.00 600.00 200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

 รวมหมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต 0.00 163,175.50 31,414.06 24,000.00     25,500.00 

 หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ               

      ดอกเบีย้ 0.00 94,295.65 82,968.15 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

 รวมหมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ 0.00 94,295.65 82,968.15 100,000.00     100,000.00 

 หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์               

      รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 569,257.00 621,142.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00 



      รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคอืน่ ๆ 0.00 22,750.00 32,500.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

 รวมหมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 592,007.00 653,642.00 615,000.00     615,000.00 

 หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด               

      คำ่ขำยแบบแปลน 0.00 166,700.00 180,800.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00 

      รำยไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 0.00 0.00 1,900.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

 รวมหมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 0.00 166,700.00 182,700.00 100,000.00     100,000.00 

 หมวดรำยไดจ้ำกทุน               

      คำ่ขำยทอดตลำดทรพัย์สนิ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

 รวมหมวดรำยไดจ้ำกทุน 0.00 0.00 0.00 3,000.00     3,000.00 

 หมวดภำษีจดัสรร               

      ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 0.00 206,005.01 498,301.16 400,000.00 25.00 % 500,000.00 

      ภำษีมลูคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 0.00 7,716,715.08 7,739,749.40 7,800,000.00 0.00 % 7,800,000.00 

      ภำษีมลูคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยไดฯ้ 0.00 2,016,904.82 1,966,598.08 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00 

      ภำษีธุรกจิเฉพำะ 0.00 116,009.47 68,878.42 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

      ภำษีสรุำ 0.00 1,030,435.07 1,036,353.10 1,000,000.00 -100.00 % 0.00 

      ภำษีสรรพสำมติ 0.00 2,216,474.32 2,497,489.01 2,200,000.00 59.09 % 3,500,000.00 

      คำ่ภำคหลวงแร่ 0.00 98,313.99 99,161.91 75,000.00 20.00 % 90,000.00 

      คำ่ภำคหลวงปิโตรเลียม 0.00 35,244.61 32,373.34 75,000.00 -33.33 % 50,000.00 

      คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตำมประมวล
กฎหมำยทีด่ิน 

0.00 740,550.00 869,234.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 

      อำกรประทำนบตัรและอำชญำบตัรประมง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

      คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้น ้ำบำดำล 0.00 0.00 1,020.00 0.00 0.00 % 0.00 

      ภำษีจดัสรรอืน่ๆ 0.00 3,608.40 2,289.20 0.00 0.00 % 0.00 

 รวมหมวดภำษีจดัสรร 0.00 14,180,260.77 14,811,447.62 14,655,000.00     15,045,000.00 

 หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป               

      เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส ำหรบัด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละ
ภำรกจิถำ่ยโอนเลือกท ำ 

0.00 5,562,695.00 15,275,021.00 16,627,400.00 1.23 % 16,832,400.00 

 รวมหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 0.00 5,562,695.00 15,275,021.00 16,627,400.00     16,832,400.00 

 รวมทุกหมวด 0.00 20,910,339.02 31,198,358.93 32,282,400.00     33,348,900.00 

 
 

               
 

 



                 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
อ าเภอปากพนัง    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

แผนงานบริหารงานทั่วไป               
 

งานบริหารทั่วไป               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
 

    เงินเดือนนายก/รองนายก 385,186.00 379,440.00 379,440.00 498,440.00 3.14 % 514,080 
 

    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 31,560.00 31,560.00 31,560.00 42,120.00 0 % 42,120 
 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 31,560.00 31,560.00 31,560.00 42,120.00 0 % 42,120 
 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

64,800.00 86,400.00 4,412.00 86,400.00 0 % 86,400 
 

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,325,147.00 1,780,024.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0 % 1,800,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,838,253.00 2,308,984.00 2,246,972.00 2,469,080.00     2,484,720 
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 1,169,260.00 1,893,643.00 1,773,437.00 2,088,180.00 10.06 % 2,298,337 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    เงินประจ าต าแหน่ง 81,900.00 154,202.00 150,500.00 170,400.00 -1.41 % 168,000 
 



    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 185,040.00 257,750.00 264,360.00 273,840.00 2.32 % 280,200 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 6,525.00 21,670.00 15,060.00 12,000.00 0 % 12,000 
 

    เงินอ่ืนๆ 54,630.00 85,439.00 85,167.00 86,400.00 -0.46 % 86,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,497,355.00 2,412,704.00 2,288,524.00 2,630,820.00     2,844,537 
 

รวมงบบุคลากร 3,335,608.00 4,721,688.00 4,535,496.00 5,099,900.00     5,329,257 
 

  งบด าเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5,250.00 11,650.00 0.00 100,000.00 21.13 % 121,130 
 

    ค่าเบี้ยประชุม 16,400.00 24,900.00 15,300.00 30,000.00 0 % 30,000 
 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

    ค่าเช่าบ้าน 151,750.00 193,935.00 130,201.00 201,000.00 -19.4 % 162,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 16,834.00 21,454.00 11,700.00 30,000.00 2.67 % 30,800 
 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าตอบแทน 190,234.00 251,939.00 157,201.00 371,000.00     343,930 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 77,192.00 102,430.00 49,415.50 20,000.00 -100 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 139,350.00 55,600.00 28,150.00 30,000.00 0 % 30,000 
 



    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 152 ล าดับ
ที่ 174) 

0.00 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0 

 
      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 100,900.00 68,400.00 0.00 80,000.00 25 % 100,000 

 

      
โครงการจดังานวันท้องถิ่นไทย(แผนพัฒนาสี่ปี 
2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
1/2560 หน้า 11     ล าดับที ่ 1) 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

 

      

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560 หน้า 11  ล าดับ
ที่ 2) 

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -42.86 % 20,000 

 

      
โครงการประชาสมัพันธ์กิจกรรมของ อบต. 
(แผนพัฒนาสี่ปี 256-2564 หน้า154 ล าดับที่ 
181) 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -10 % 45,000 

 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000 

 



      
โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,500.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000 
 

รวมค่าใช้สอย 394,302.00 317,486.00 646,164.50 465,750.00     1,140,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุส านักงาน 77,203.00 68,700.00 69,118.00 70,000.00 0 % 70,000 
 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 4,908.00 16,360.00 5,440.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000 
 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 2,590.00 5,000.00 0 % 5,000 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 34,000.00 49,165.00 72,043.00 50,000.00 0 % 50,000 
 

    วัสดุอื่น 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าวัสดุ 122,711.00 134,225.00 149,191.00 170,000.00     150,000 
 

  ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่าไฟฟ้า 91,624.44 103,067.78 115,794.66 120,000.00 8.33 % 130,000 
 

    ค่าบริการโทรศัพท ์ 7,065.21 7,708.82 5,787.63 10,000.00 20 % 12,000 
 

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 9,087.00 11,284.00 1,212.00 5,000.00 0 % 5,000 
 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 101,104.30 110,926.90 108,685.84 115,000.00 0 % 115,000 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 208,880.95 232,987.50 231,480.13 250,000.00     262,000 
 

รวมงบด าเนินงาน 916,127.95 936,637.50 1,184,036.63 1,256,750.00     1,895,930 
 



  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ์               
 

    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
 

    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 
 

      เครื่องส ารองไฟ 0.00 0.00 3,100.00 0.00 0 % 0 
 

      เครื่องส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0.00 26,700.00 9,170.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,600.00 47,300.00 97,150.00 290,250.00     27,900 
 

  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง               
 

    อาคารต่าง ๆ               
 

      
โครงการก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน อบต.
ขนาบนาก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 530,000 
 

    ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคารบ้านพัก               
 

      
โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.ขนาบ
นาก หมู่ที่ 4 ต าบลขนาบนาก อ าเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 305,000 

 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00     835,000 

 
รวมงบลงทุน 56,600.00 47,300.00 97,150.00 290,250.00     862,900 

 
  งบรายจ่ายอื่น               

 



  รายจ่ายอื่น               
 

    รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการที่ดี อบต.ขนาบนาก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 
 

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 25,000.00     25,000 
 

รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 25,000.00     25,000 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 6,000.00 13,000.00 3,000.00 18,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการจดังานพระราชพิธีวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์บดินทรเทพยวรางกรู 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

 

      
โครงการจดังานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(พระปิยมหาราชเจ้า) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000 

 



      
โครงการจดังานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000 

 

      

โครงการจดังานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

 
รวมเงินอุดหนุน 21,000.00 28,000.00 18,000.00 33,000.00     32,000 

 
รวมงบเงินอุดหนุน 21,000.00 28,000.00 18,000.00 33,000.00     32,000 

 
รวมงานบริหารทั่วไป 4,329,335.95 5,733,625.50 5,834,682.63 6,704,900.00     8,145,087 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ               

 
  งบรายจ่ายอื่น               

 
  รายจ่ายอื่น               

 
    รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00     0 

 
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00     0 

 
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0.00     0 

 
งานบริหารงานคลัง               

 
  งบบุคลากร               

 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

 
    เงินเดือนพนักงาน 611,802.00 831,893.00 1,066,140.00 1,412,300.00 6.92 % 1,510,000 

 



    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 42 % 21,300 
 

    เงินประจ าต าแหน่ง 18,064.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 155,177.00 343,500.00 411,480.00 436,320.00 5.43 % 460,000 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 19,381.00 52,025.00 54,600.00 54,600.00 -8.42 % 50,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 804,424.00 1,241,418.00 1,574,220.00 1,960,220.00     2,083,300 
 

รวมงบบคุลากร 804,424.00 1,241,418.00 1,574,220.00 1,960,220.00     2,083,300 
 

  งบด าเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 17,500.00 5,450.00 40,000.00 25 % 50,000 
 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
 

    ค่าเช่าบ้าน 79,850.00 111,600.00 136,800.00 154,000.00 5.19 % 162,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 6,130.00 10,650.00 14,100.00 16,200.00 0 % 16,200 
 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าตอบแทน 85,980.00 139,750.00 156,350.00 215,200.00     228,200 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 5,850.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 



      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 152 ล าดับ
ที่ 174) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -60 % 40,000 

 
      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 0.00 0.00 0.00 125,000.00 -36 % 80,000 

 
      โครงการประชาสมัพันธ์การเสียภาษี 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000 

 

      
โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000 

 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,915.00 0.00 2,200.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
รวมค่าใช้สอย 38,541.00 52,422.00 356,280.00 475,000.00     380,000 

 
  ค่าวสัด ุ               

 
    วัสดุส านักงาน 38,764.10 38,765.05 39,456.00 50,000.00 -20 % 40,000 

 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 40,600.00 39,705.00 27,273.00 65,000.00 -38.46 % 40,000 

 
รวมค่าวัสดุ 79,364.10 78,470.05 66,729.00 115,000.00     80,000 

 
  ค่าสาธารณูปโภค               

 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0.00 0.00 23,084.00 25,000.00 0 % 25,000 

 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

 
รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 23,084.00 25,000.00     75,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 203,885.10 270,642.05 602,443.00 830,200.00     763,200 

 
  งบลงทุน               

 
  ค่าครุภัณฑ์               

 



    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
 

      จัดหาเก้าอีส้ านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000 
 

      จัดหาตู้กระจกบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000 
 

    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 
 

      

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560 หน้า 19  ล าดับ
ที่ 5) 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 

 
      เครื่องส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900 

 

      

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560 หน้า 19 ล าดับ
ที่ 6) 

0.00 0.00 0.00 5,800.00 -100 % 0 

 
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 54,000.00 81,590.00 27,800.00     44,900 

 
รวมงบลงทุน 0.00 54,000.00 81,590.00 27,800.00     44,900 

 
รวมงานบริหารงานคลัง 1,008,309.10 1,566,060.05 2,258,253.00 2,818,220.00     2,891,400 

 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 5,337,645.05 7,299,685.55 8,092,935.63 9,523,120.00     11,036,487 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

 
  งบด าเนินงาน               

 
  ค่าตอบแทน               

 



    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00     0 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่นเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 0 % 22,000 

 

      
โครงการเสรมิสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 12,600.00 52,000.00     62,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000 
 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00     12,000 
 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 12,600.00 52,000.00     74,000 
 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 12,600.00 52,000.00     74,000 
 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 12,600.00 52,000.00     74,000 
 

แผนงานการศึกษา               
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
 



    เงินเดือนพนักงาน 184,500.00 290,027.00 1,080,720.00 1,124,840.00 5.22 % 1,183,560 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 24,910.00 6,360.00 0 % 6,360 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 12,465.00 22,660.00 151,800.00 157,720.00 5.99 % 167,160 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 10,620.00 10,000.00 -50 % 5,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 196,965.00 312,687.00 1,268,050.00 1,298,920.00     1,362,080 
 

รวมงบบุคลากร 196,965.00 312,687.00 1,268,050.00 1,298,920.00     1,362,080 
 

  งบด าเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 
 

    ค่าเช่าบ้าน 28,950.00 36,000.00 36,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0.00 0.00 25,000.00 29,800.00 0.67 % 30,000 
 

รวมค่าตอบแทน 28,950.00 36,000.00 61,000.00 93,800.00     92,000 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -44.44 % 50,000 
 

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 18,200.00 34,800.00 0.00 0.00 100 % 40,000 
 



      

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 152 ล าดับ
ที่ 174) 

0.00 0.00 0.00 85,000.00 -100 % 0 

 
รวมค่าใช้สอย 37,904.00 74,978.00 8,308.00 180,000.00     95,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 66,854.00 110,978.00 69,308.00 273,800.00     187,000 

 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 263,819.00 423,665.00 1,337,358.00 1,572,720.00     1,549,080 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               

 
  งบด าเนินงาน               

 
  ค่าใช้สอย               

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 100,300.00 0.00 0 % 0 
 

      โคงการงานวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 99,840.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,000 
 

      
โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานท่ี 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 131 ล าดับ
ที่ 105) 

0.00 0.00 0.00 25,400.00 0 % 25,400 

 

      

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 131 ล าดับ
ที่ 107) 

0.00 0.00 0.00 384,200.00 14.27 % 439,030 

 



รวมค่าใช้สอย 342,520.00 331,840.00 402,050.00 589,600.00     624,430 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    ค่าอาหารเสรมิ (นม) 0.00 701,340.00 667,894.84 707,100.00 0.27 % 708,994 
 

รวมค่าวัสดุ 0.00 701,340.00 667,894.84 707,100.00     708,994 
 

รวมงบด าเนินงาน 342,520.00 1,033,180.00 1,069,944.84 1,296,700.00     1,333,424 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ์               
 

    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
 

      

ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า132 ล าดับ
ที่ 112) 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 

      
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 132 ล าดับ
ที่ 111) 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0 

 
    ครุภณัฑ์การศึกษา               

 
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 72,500.00 116,250.00 70,000.00     0 

 
  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง               

 
    อาคารต่าง ๆ               

 



      

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งท่ี 
1/2560 หน้า 5  ล าดับที่่  1) 

0.00 0.00 0.00 143,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาเมทัลชีท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก ม.4 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560 หน้า 5 ล าดับที่ 
2) 

0.00 0.00 0.00 40,500.00 -100 % 0 

 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 183,500.00     0 

 
รวมงบลงทุน 0.00 72,500.00 116,250.00 253,500.00     0 

 
  งบเงินอุดหนุน               

 
  เงินอุดหนุน               

 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,504,150.00 1,451,348.00 1,517,364.00 1,454,364.00 -100 % 0 

 
      โครงการค่ายจรยิธรรมนักเรยีน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,200 

 
      โครงการพัฒนาผู้น าเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 86,824 

 

      
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,240,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 1,504,150.00 1,451,348.00 1,517,364.00 1,454,364.00     1,411,024 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,504,150.00 1,451,348.00 1,517,364.00 1,454,364.00     1,411,024 
 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,846,670.00 2,557,028.00 2,703,558.84 3,004,564.00     2,744,448 
 



รวมแผนงานการศึกษา 2,110,489.00 2,980,693.00 4,040,916.84 4,577,284.00     4,293,528 
 

แผนงานสาธารณสุข               
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
 

  งบด าเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 35,700.00 -100 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 40,700.00     90,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 50,000.00     0 
 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 90,700.00     90,000 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 0.00 75,000.00 0.00 200,000.00 -100 % 0 
 

      โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 75,000.00 0.00 200,000.00     200,000 
 



รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 75,000.00 0.00 200,000.00     200,000 
 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 0.00 75,000.00 0.00 290,700.00     290,000 
 

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 75,000.00 0.00 290,700.00     290,000 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์               
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 165,150.00 250,020.00 255,840.00 282,500.00 4.03 % 293,880 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 165,150.00 250,020.00 255,840.00 282,500.00     293,880 
 

รวมงบบคุลากร 165,150.00 250,020.00 255,840.00 282,500.00     293,880 
 

  งบด าเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

 
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0 

 
    ค่าเช่าบ้าน 33,000.00 36,000.00 30,000.00 36,000.00 0 % 36,000 

 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 1,500.00 1,350.00 19,600.00 25,000.00 0 % 25,000 

 
รวมค่าตอบแทน 34,500.00 37,350.00 49,600.00 77,000.00     76,000 

 
  ค่าใช้สอย               

 



    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 152 ล าดับ
ที่ 174) 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000 

 

      
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 152 ล าดับ
ที่ 174) 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000 

 
รวมค่าใช้สอย 2,472.00 8,880.00 0.00 30,000.00     20,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 36,972.00 46,230.00 49,600.00 107,000.00     96,000 

 
  งบลงทุน               

 
  ค่าครุภัณฑ์               

 
    ครุภณัฑ์ส านักงาน               

 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               

 
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 26,900.00 0.00     0 

 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 26,900.00 0.00     0 

 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ 202,122.00 296,250.00 332,340.00 389,500.00     389,880 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               

 
  งบด าเนินงาน               

 
  ค่าใช้สอย               

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 



      

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
(แผนพัฒนาสี่่ปี 2561-2564 หน้า 135 ล าดับ
ที่ 121) 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 

      
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      
โครงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 134 ล าดับ
ที่ 118) 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000.00     30,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00     30,000 

 
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00     30,000 

 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห ์ 202,122.00 296,250.00 332,340.00 439,500.00     419,880 

 
แผนงานเคหะและชมุชน               

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน               

 
  งบบุคลากร               

 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

 
    เงินเดือนพนักงาน 282,893.87 457,888.00 592,886.00 657,000.00 26.45 % 830,760 

 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,300 

 
    เงินประจ าต าแหน่ง 23,596.77 35,790.00 40,532.00 42,000.00 0 % 42,000 

 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 183,976.00 330,980.00 394,538.00 546,260.00 4.5 % 570,840 

 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,108.00 41,900.00 43,445.00 52,000.00 -37.69 % 32,400 

 



    เงินอ่ืนๆ 9,303.87 14,111.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 517,878.51 880,669.00 1,071,401.00 1,312,260.00     1,497,300 
 

รวมงบบุคลากร 517,878.51 880,669.00 1,071,401.00 1,312,260.00     1,497,300 
 

  งบด าเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -12.5 % 70,000 
 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
 

    ค่าเช่าบ้าน 42,725.00 52,727.00 27,450.00 40,000.00 -10 % 36,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 2,100.00 4,900.00 0.00 41,450.00 -87.94 % 5,000 
 

รวมค่าตอบแทน 44,825.00 57,627.00 27,450.00 166,450.00     111,000 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 825.00 0.00 1,150.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 152 ล าดับ
ที่ 174 ) 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000 

 

      
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน(แผนพัฒนาสี่
ปี 2561-2564 หน้า 152 ล าดับที่ 174) 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000 

 



    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,010.00 686.82 28,500.00 100,000.00 -30 % 70,000 
 

รวมค่าใช้สอย 35,375.00 13,238.82 45,676.00 150,000.00     140,000 
 

  ค่าวสัด ุ               
 

    วัสดุส านักงาน 8,425.00 4,229.00 10,106.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 

    วัสดุก่อสร้าง 149,761.00 0.00 30,000.00 270,000.00 -62.96 % 100,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 13,785.00 18,605.00 29,175.00 50,000.00 -40 % 30,000 
 

รวมค่าวัสดุ 171,971.00 22,834.00 69,281.00 350,000.00     205,000 
 

รวมงบด าเนินงาน 252,171.00 93,699.82 142,407.00 666,450.00     456,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ์               
 

    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
 

      ตู้กระจกบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000 
 

    ครุภณัฑ์การเกษตร               
 

      กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,600 
 

    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษ A3 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,100 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 89,000.00 103,200.00 47,100.00 70,000.00     31,700 
 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
 



    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน 0.00 69,600.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพยส์ินอื่นของ 
อบต. เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปาต่าาง ๆ 
ถนนสายต่าง ๆ ในต าบล 

174,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ของอบต. เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ถนนสายต่าง ๆ  

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 174,600.00 69,600.00 0.00 0.00     0 

 
รวมงบลงทุน 263,600.00 172,800.00 47,100.00 70,000.00     31,700 

 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,033,649.51 1,147,168.82 1,260,908.00 2,048,710.00     1,985,000 

 
งานไฟฟ้าถนน               

 
  งบด าเนินงาน               

 
  ค่าใช้สอย               

 
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ               

 
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00     100,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     100,000 

 
  งบลงทุน               

 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

 
    อาคารต่าง ๆ               

 



      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นท่านา-
สะพานต าเสก หมู่ที่ 4,5 ต าบลขนาบนาก 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,297,000 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหวัถนนป่า
ขลู-แยกไปวัดบางพระ หมู่ที่ 2 ต าบลขนาบ
นาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 317,000 

 

      

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะรมิถนน 
คสล.สายบ้านนายระนอง-วัดขนาบนาก 
หมู่ที่ 1,2 ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 37,600 

 

      

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะรมิถนน 
คสล.สายริมคลองพระราชด าร ิ
หมู่ที่ 6 ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,500 

 

      

โครงการเสรมิไหล่ทางถนนสายบางตะลุมพอ 
- ถนนชายทะเล หมู่ที่ 8  
ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 365,000 

 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 3,351,000.00 1,446,000.00 2,202,000.00     2,057,100 

 
รวมงบลงทุน 0.00 3,351,000.00 1,446,000.00 2,202,000.00     2,057,100 

 



  งบเงนิอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 40,436.08 0.00 138,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายพาดสาย
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1,2 ต าบลขนาบ
นาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 

 

      

โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายพาดสาย
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6  
ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 

 
รวมเงินอุดหนุน 0.00 40,436.08 0.00 138,000.00     140,000 

 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 40,436.08 0.00 138,000.00     140,000 

 
รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 3,391,436.08 1,446,000.00 2,340,000.00     2,297,100 

 
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 1,033,649.51 4,538,604.90 2,706,908.00 4,388,710.00     4,282,100 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

 
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน               

 
  งบด าเนินงาน               

 
  ค่าใช้สอย               

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 



      
โครงการจดัท าแผนพัฒนา อบต. 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 153 ล าดับ
ที่ 176) 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายสู่ชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 

      
โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าป่าจาก
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 149 ล าดับ
ที่ 166) 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

 

      
โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรภีายในต าบลขนาบ
นาก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนใน
ต าบลขนาบนาก 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 148 ล าดับ
ที่ 163) 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
รวมค่าใช้สอย 10,000.00 10,000.00 70,882.00 100,000.00     80,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 10,000.00 10,000.00 70,882.00 100,000.00     80,000 

 
รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 10,000.00 10,000.00 70,882.00 100,000.00     80,000 

 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00 10,000.00 70,882.00 100,000.00     80,000 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ               

 
งานกีฬาและนันทนาการ               

 
  งบด าเนินงาน               

 
  ค่าใช้สอย               

 



    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 

      

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนใน
ต าบลและระหว่างต าบล 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 145 ล าดับ
ที่ 153) 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000 

 
รวมค่าใช้สอย 150,000.00 115,836.00 133,500.00 380,000.00     150,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 150,000.00 115,836.00 133,500.00 380,000.00     150,000 

 
  งบเงนิอุดหนุน               

 
  เงินอุดหนุน               

 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     0 

 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     0 

 
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 150,000.00 115,836.00 133,500.00 380,000.00     150,000 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               

 
  งบด าเนินงาน               

 
  ค่าใช้สอย               

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการจดังานแข่งขันเรือเพียว 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 143 ล าดับ
ที่ 149) 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 900 % 100,000 

 



      
โครงการจดังานประเพณี"ลอยกระทง" 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 142 ล าดับ
ที่ 146) 

0.00 0.00 0.00 26,550.00 540.3 % 170,000 

 

      
โครงการจดังานวันกตัญญูและรดน้ าผู้สูงอาย ุ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 142ล าดับ
ที่ 145) 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000 

 

      
โครงการจดังานวันส าคญัต่าง ๆ ของทาง
ราชการ(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 
143 ล าดับที่ 148) 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -58.33 % 50,000 

 

      

โครงการจดังานส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
และวันเข้าพรรษา 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 145 ล าดับ
ที่ 155) 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

 

      
โครงการสืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 142 ล าดับ
ที่ 144) 

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -42.86 % 40,000 

 
รวมค่าใช้สอย 507,340.00 503,125.07 241,440.00 406,550.00     525,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 507,340.00 503,125.07 241,440.00 406,550.00     525,000 

 
  งบเงินอุดหนุน               

 
  เงินอุดหนุน               

 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000.00 20,000.00 10,000.00 16,000.00 -100 % 0 

 



      
โครงการจดักิจกรรมแห่หมรับงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000 
 

      
โครงการจดังานประเพณมีาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000 
 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 20,000.00 10,000.00 56,000.00     16,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 20,000.00 10,000.00 56,000.00     16,000 
 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 512,340.00 523,125.07 251,440.00 462,550.00     541,000 
 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว               
 

  งบด าเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 147 ล าดับ
ที่ 157) 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000.00     20,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00     20,000 

 
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 0.00 0.00 0.00 50,000.00     20,000 

 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 662,340.00 638,961.07 384,940.00 892,550.00     711,000 

 
แผนงานการเกษตร               

 
งานส่งเสริมการเกษตร               

 



  งบด าเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 155 ล าดับ
ที่ 184) 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00     10,000 

 
  ค่าวัสดุ               

 
    วัสดุการเกษตร 0.00 9,900.00 32,700.00 20,000.00 -50 % 10,000 

 
รวมค่าวัสดุ 0.00 9,900.00 32,700.00 20,000.00     10,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 9,900.00 32,700.00 50,000.00     20,000 

 
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 9,900.00 32,700.00 50,000.00     20,000 

 
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 9,900.00 32,700.00 50,000.00     20,000 

 
แผนงานการพาณิชย์               

 
งานกิจการประปา               

 
  งบบุคลากร               

 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 165,200.00 233,960.00 238,680.00 254,980.00 4.1 % 265,440 

 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 36,000.00 42,000.00 48,080.00 -12.27 % 42,180 

 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 177,200.00 269,960.00 280,680.00 303,060.00     307,620 

 



รวมงบบคุลากร 177,200.00 269,960.00 280,680.00 303,060.00     307,620 
 

  งบด าเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 10.6 % 22,120 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     22,120 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุก่อสร้าง 98,415.00 0.00 0.00 200,000.00 -25 % 150,000 
 

    วัสดุอื่น 0.00 114,789.00 130,305.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าวัสดุ 98,415.00 114,789.00 130,305.00 200,000.00     150,000 
 

  ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่าไฟฟ้า 552,229.54 499,021.07 436,782.59 600,000.00 0 % 600,000 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 552,229.54 499,021.07 436,782.59 600,000.00     600,000 
 

รวมงบด าเนินงาน 650,644.54 613,810.07 567,087.59 820,000.00     772,120 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

                                
 

                                
 

                                
 

                                
 



                                
 

                                
 

                                
 

                                
 

                                
 

                                
 

                                
 

                                
 

                                
 

                                
 

                                
 

                                
 

                                
 

      
โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 ต าบล
ขนาบนาก อ าเภอปากพนังจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 559,000 

 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00     559,000 

 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     559,000 

 
รวมงานกิจการประปา 827,844.54 883,770.07 847,767.59 1,123,060.00     1,638,740 

 
รวมแผนงานการพาณิชย ์ 827,844.54 883,770.07 847,767.59 1,123,060.00     1,638,740 

 
แผนงานงบกลาง               

 



งบกลาง               
 

  งบกลาง               
 

  งบกลาง               
 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 37,886.00 66,488.00 73,146.00 90,000.00 0 % 90,000 
 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0.00 0.00 6,849,500.00 7,500,000.00 -2 % 7,350,000 
 

    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 2,136,800.00 2,688,000.00 -6.99 % 2,500,000 
 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 44,000.00 34,000.00 30,000.00 75,000.00 -36 % 48,000 
 

    ส ารองจ่าย 119,504.00 220,725.00 728,048.00 247,006.00 1.21 % 250,000 
 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 88,920.00 -100 % 0 
 

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

138,420.00 143,000.00 150,000.00 156,550.00 5.5 % 165,165 
 

รวมงบกลาง 539,810.00 664,213.00 10,167,494.00 10,845,476.00     10,503,165 
 

รวมงบกลาง 539,810.00 664,213.00 10,167,494.00 10,845,476.00     10,503,165 
 

รวมงบกลาง 539,810.00 664,213.00 10,167,494.00 10,845,476.00     10,503,165 
 

รวมแผนงานงบกลาง 539,810.00 664,213.00 10,167,494.00 10,845,476.00     10,503,165 
 

รวมทุกแผนงาน 10,723,900.10 17,397,077.59 26,689,484.06 32,282,400.00     33,348,900 
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รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป 

 
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562     

 
องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลขนำบนำก 

 
อ ำเภอ ปำกพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

 
        

                    
ประมำณกำรรำยจำ่ยรวมท ัง้สิน้ 33,348,900 บำท จำ่ยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น  
  

แผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป 
  

 งำนบรหิำรท ั่วไป รวม 8,145,087 บำท 
  

  งบบุคลำกร รวม 5,329,257 บำท 
  

   1. เงนิเดอืน (ฝ่ำยกำรเมอืง) รวม 2,484,720 บำท 
  

   1.1  เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 514,080 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนนำยกองค์กำรบรหิำรสว่น
ต ำบลและรองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 
 

      

  
   1.2  เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก
องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลและรองนำยกองค์กำร
บรหิำรสว่นต ำบล 
 

      

  
   1.3  เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษประจ ำต ำแหน่ง
นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลและรองนำยก
องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 
 

      

  

     
1.4  เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ            
        นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

จ ำนวน 86,400 บำท              
  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 
 

      

  

   1.5   เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครอง 
        สว่นทอ้งถิน่ 

จ ำนวน 1,800,000 บำท 
  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทน ประธำนสภำ รอง
ประธำนสภำ เลขำนุกำรสภำ และสมำชกิสภำ
องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



   2. เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,844,537 บำท 
  

   2.1 เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 2,298,337 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบลใน

ต ำแหน่งปลดั อบต.,รองปลดั อบต.,หวัหน้ำส ำนกั

ปลดั,นิตกิร,นกัทรพัยำกรบุคคล,นกัวเิครำะห์

นโยบำยและแผน,นกัจดักำรงำนท ั่วไป และ

พนกังำนสว่นต ำบลทีส่งักดัส ำนกัปลดั 

 

      

  
   2.2  เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 168,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งพนกังำนสว่นต ำบล

ในต ำแหน่งปลดั อบต.,รองปลดั อบต.,หวัหน้ำ

ส ำนกัปลดั 

 

      

  
   2.3  คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 280,200 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งใน

ต ำแหน่งผูช้ว่ยเจำ้พนกังำนธุรกำร,นกักำร และ

พนกังำนจำ้งต ำแหน่งอืน่ ๆ ทีส่งักดัส ำนกัปลดั 

 

      

  
   2.4  เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 12,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำนจำ้งใน

ต ำแหน่งผูช้ว่ยเจำ้พนกังำนธุรกำร,นกักำร และ

พนกังำนจำ้งต ำแหน่งอืน่ ๆ ทีส่งักดัส ำนกัปลดั 

 

      

  
   2.5 เงนิอืน่ ๆ จ ำนวน 86,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอืน่ ๆ ของพนกังำนสว่นต ำบลใน

ต ำแหน่งปลดั อบต.,คำ่ตอบแทนพเิศษ 

 

      

  

  งบด ำเนินงำน รวม 1,895,930 บำท 
  

   3. คำ่ตอบแทน รวม 343,930 บำท 
  

   3.1 คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่  

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
จ ำนวน 121,130 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็น

ประโยชน์แก ่อปท. เชน่ 

-เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส ำหรบัพนกังำน 

-คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอืน่ ๆ 

-คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซอง 

-คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจำ้ง 

-คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

      

  
   3.2  คำ่เบีย้ประชุม จ ำนวน 30,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ประชุมตำ่ง ๆ เชน่ คำ่เบีย้
ประชุมคณะกรรมกำรศนูย์บรกิำรและถำ่ยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล จ ำนวน 25 คน 
-เป็นไปตำมหนงัสือกรมบญัชีกลำง  

       

  



 ที ่กก 0406.6/25880 ลงวนัที ่20 ตลุำคม 2557 
- หนงัสอืทีว่ำ่กำรอ ำเภอปำกพนงั ที ่นศ 0709/
ว 0042 ลงวนัที ่15 มกรำคม 2553 
 

   3.3  คำ่เชำ่บำ้น จ ำนวน 162,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นของพนกังำนสว่นต ำบล

ในต ำแหน่งปลดั อบต.,รอง ปลดั อบต.,หวัหน้ำ

ส ำนกัปลดั,นิตกิร,นกัจดักำรงำนท ั่วไป,นกัวเิครำะห์

นโยบำยและแผน,นกัทรพัยำกรบคุคล, และ

พนกังำนในต ำแหน่งอืน่ ๆ ทีโ่อนยำ้ยมำใหม ่

 

      

  
   3.4  เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร จ ำนวน 30,800 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของ

พนกังำนสว่นต ำบล สงักดัส ำนกัปลดั 

 

      

  
   4.  คำ่ใชส้อย รวม 1,140,000 บำท 

  
   4.1 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร         
    รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 30,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร เชน่ 

-คำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ 

-คำ่ถำ่ยเอกสำร เขำ้เลม่หนงัสอื 

-คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่ง ๆ ทีส่ำมำรถเบกิจำ่ยไดต้ำม

ระเบยีบฯ 

 

      

  
   4.2  รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิีกำร จ ำนวน 30,000 บำท   

      

  
-คำ่รบัรองในกำรตอ้นรบับคุคลหรือคณะบุคคล 

 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รบัรอง คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่

ของขวญั คำ่พมิพ์เอกสำร คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วเน่ืองใน

กำรเล้ียงรบัรอง และคำ่ใชจ้่ำยอืน่ทีไ่ปนิเทศงำน

หรือเยีย่มชม หรือทศันศกึษำดงูำน และเจำ้หน้ำทีท่ี่

เกีย่วขอ้ง ซึง่ร่วมตอ้นรบับคุคลหรือคณะบุคคล 

-คำ่เล้ียงรบัรองในกำรประชุมสภำทอ้งถิน่หรือ

คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรฯ 

 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เล้ียงรบัรองกำรประชุมสภำทอ้งถิน่

และผูเ้ขำ้รว่มประชุมอืน่ ๆ และเจำ้หน้ำทีท่ี่

เกีย่วขอ้ง ซึง่เขำ้รว่มประชุม เชน่ คำ่อำหำร คำ่

เครือ่งดืม่ ฯลฯ ซึง่จ ำเป็นตอ้งจำ่ยเพือ่เล้ียงรบัรองใน

กำรประชุม 

-คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิีทำงศำสนำ รฐัพธิี 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในพธิีทำงศำสนำ รฐัพธิี

ตำ่ง ๆ  

      

  

   
4.3  รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้    

       ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ 

 

      

  
    4.3.1 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร จ ำนวน 130,000 บำท   

      

  
     ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร  

     ฝึกอบรม สมัมนำ และเดนิทำงไปรำชกำร เชน่ 

     คำ่เบีย้เล้ียง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กัและคำ่ใชจ้ำ่ย 

     อืน่ ๆ ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรหรือไป 

     อบรม สมัมนำ ศกึษำดูงำนของพนกังำนสว่น 

     ต ำบล พนกังำนจำ้ง หรือผูม้สีทิธติำมระเบยีบ 

     กฎหมำยก ำหนด 

      

  



     -เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย 

      คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ 

      เจำ้หน้ำททีอ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ข 

      เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3 พ.ศ.2559 

      (แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564    

      หน้ำ 152 ล ำดบัที ่174) 

 
    4.3.2 คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีน จ ำนวน 100,000 บำท   

      

  
     เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีน 

     ในกำรฝึกอบรม สมัมนำของพนกังำนสว่น 

     ต ำบล พนกังำนจำ้ง หรือผูม้สีทิธอิืน่ตำมระเบยีบ 

     กฎหมำยก ำหนด 

     -เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย 

      คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ 

      เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ข 

      เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3 พ.ศ.2559 

      (แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

       หน้ำ 152 ล ำดบัที ่174) 

 

      

  

    

4.3.3 โครงกำรจดังำนวนัท้องถิน่ไทย 

         (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/  

         เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้ำ 11 

         ล ำดบัที ่ 1) 

จ ำนวน 5,000 บำท 

  

      

  
    ส ำหรบัคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรจดังำนวนัทอ้งถิน่ 

    ไทย เชน่ คำ่จดัจำ้งท ำพวงมำลำ และคำ่ใชจ้ำ่ย   

    อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   -เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและ 

    องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ข 

    เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่6พ.ศ.2552  

   -พระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำร 

    พสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

   -ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำร  

    รบัเงนิ กำรเบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บ 

    รกัษำเงนิฯลฯ 

   -แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/    

    เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้ำ 11 ล ำดบัที ่1 

      

  

    

4.3.4 โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะในชุมชน 

         (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/    

         เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้ำ 11   

         ล ำดบัที ่2) 

จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  
    เพือ่เบกิจำ่ยในโครงกำรบรหิำรจดักำรขยะใน   

    ชุมชน เชน่ คำ่จดัหำถงัขยะอนิทรีย์ ถงัขยะ 

    ท ั่วไป หรือถงัขยะอนัตรำย และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ  

    ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ำมำรถเบกิจำ่ยไดต้ำมระเบยีบ 

   -เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและ   

    องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล  

    พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่6  

    พ.ศ.  2552  

   -พระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำร   

    พสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

   -หนงัสอืกรมบญัชีกลำงดว่นทีส่ดุ  

    ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว.9 ม.ีค.61 

     

      

  



    
4.3.5  โครงกำรประชำสมัพนัธ์กจิกรรมของ อบต. 

          (แผนพฒันำสีปี่ 256-2564 หน้ำ154 ล ำดบัที ่

          181) 

จ ำนวน 45,000 บำท 

  

      

  
     ส ำหรบัเบกิจำ่ยในโครงกำรประชำสมัพนัธ์   

     กจิกรรมของ อบต. เป็นคำ่จดัท ำปฏทินิอวยพร 

     วนัขึน้ปีใหม ่ประจ ำปีพุทธศกัรำช พ.ศ2562 

     ครวัเรือนละ 1 ฉบบั 

     -เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและ 

      องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ข 

     เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่6 พ.ศ.2552  

    -พระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำร 

     พสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

 

      

  

       
4.3.6  โครงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรขององค์กำร     

           บรหิำรสว่นต ำบลขนำบนำก 

จ ำนวน 350,000 บำท 

   

      

  
       เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรพฒันำ 

       ศกัยภำพขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

       ขนำบนำก เชน่ คำ่ตอบแทน วทิยำกร  

       คำ่อำหำรกลำงวนั อำหำรวำ่งและ      

       เครือ่งดืม่ คำ่จำ้งเหมำรถปรบัอำกำศ คำ่ 

      ไวนิล คำ่ทีพ่กั และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีส่ำมำรถ 

       เบกิจำ่ยไดต้ำมระเบยีบฯ 

      -เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่   

       ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบั 

       กำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

      -แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/  

       เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 57 ล ำดบั 

       ที ่66  

 

 

 

      

  

    4.3.7 โครงกำรเลือกต ัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่และสมำชกิ    

          สภำทอ้งถิน่ 

จ ำนวน 400,000 บำท 

  

      

  
     เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุอปุกรณ์ ,ป้ำยไวนิล,บตัร   

     เลือกต ัง้,คหูำเลือก,บอร์ดประชำสมัพนัธ์, 

     คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร และคำ่ใชจ้ำ่ย 

     อืน่ ๆ ทีส่ำมำรถเบกิไดต้ำมระเบยีบฯ 

    -เป็นไปตำม พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำร 

     บรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 และแกไ้ข 

     เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) 

     (แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/ 

     เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 60  

     ล ำดบัที ่69) 

 

      

  
   4.4  คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จ ำนวน 30,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมทรพัย์สนิ

ขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลขนำบนำก 

 

      

  

   5. คำ่วสัด ุ รวม 150,000 บำท 
  

   5.1  วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 70,000 บำท   



      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

ส ำนกังำน เชน่ กระดำษ ปำกกำ แบบ

พมิพ์ ดนิสอ น ้ำดืม่ หมกึถำ่ยเอกสำร ฯลฯ 

 

      

  
   5.2  วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน 5,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ หลอด

ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ปล ัก๊ไฟฟ้ำ ชิน้สว่นวทิยุ ฯลฯ 

 

      

  
   5.3  วสัดงุำนบำ้นงำนครวั จ ำนวน 10,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่ แปรง ไม้

กวำด ผำ้ปโูตะ๊ น ้ำยำเช็ดกระจก ฯลฯ 

 

      

  
   5.4  วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ จ ำนวน 5,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ยำงนอก ยำงใน แบตเตอรี หมอ้น ้ำ

รถยนต ์ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ 

 

      

  
   5.5  วสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จ ำนวน 5,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ แกส๊หุง

ตม้ น ้ำมนัจำรบ ีน ้ำมนัเครือ่ง  

 

      

  
   5.6  วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กระดำษเขยีน

โปสเตอร์ ฟิล์ม พูก่นั ส ีเทปบนัทกึเสยีง ฯลฯ 

 

      

  
   5.7  วสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แผน่บนัทกึขอ้มลู หมกึ กระดำษ

ตอ่เน่ือง แป้นพมิพ์ เมำ้ส์ ฯลฯ 
      

  
   6.  คำ่สำธำรณูปโภค รวม 262,000 บำท 

  
   6.1 คำ่ไฟฟ้ำ จ ำนวน 130,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำส ำนกังำน และคำ่ไฟฟ้ำศนูย์

พฒันำเด็กเล็ก องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลขนำบนำก 

 

      

  
   6.2  คำ่บรกิำรโทรศพัท์ จ ำนวน 12,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัท์ส ำหรบัส ำนกังำนองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบลขนำบนำก 

 

      

  
   6.3  คำ่บรกิำรไปรษณีย์ จ ำนวน 5,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณีย์ คำ่โทรเลข คำ่

ธนำณตั ิดวงตรำไปรษณีย์ ฯลฯ 

 

      

  
   6.4  คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 115,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อนิเตอร์เน็ต คำ่โทรภำพ คำ่วทิยุ

สือ่สำร คำ่สือ่สำรผำ่นดำวเทียม 

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

      

  
  งบลงทุน รวม 862,900 บำท 

  

   7.  คำ่ครุภณัฑ์ รวม 27,900 บำท 
  

   7.1  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
       เครือ่งคอมพวิเตอร์ส ำหรบังำนประมวลผล จ ำนวน 22,000 บำท   

      

  
เพือ่จดัหำเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำน

ประมวลผล แบบที ่1 
      

  



(ขนำดจอไมน้่อยกวำ่ 19 นิว้) 

โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐำน ดงัน้ี 

- มหีน่วยประมวลผลกลำง(CPU) ไมน้่อย

กวำ่ 4 แกนหลกั (4 Core) จ ำนวน 1 หน่วย มี

หน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่

น้อยกวำ่ 6 MB มคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำน

ไมน้่อยกวำ่ 3.0 GHz 

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมี

คณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ ดงัน้ี 

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำก

แผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยควำมจ ำ ขนำดไมน้่อย

กวำ่ 2 GB หรือ 

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยู่

ภำยในหน่วยประมวลผล

กลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่

สำมำรถใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ 

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่ี

ควำมสำมำรถในกำรใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำร

แสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB  

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือ

ดกีวำ่ มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 4 GB 

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู

(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวำ่ ขนำด

ควำมจุไมน้่อยกวำ่ 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไมน้่อย

กวำ่ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

- ม ีDVD -RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ

เครือขำ่ย (Network interface) แบบ 10 /100/  

1000 Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อย

กวำ่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่(interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดกีวำ่ ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง 

- มแีป้นพมิพ์และเมำส์ 

- มจีอภำพแบบ LED หรือ

ดกีวำ่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวำ่ 600:1 และ

มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตำมหนงัสอื

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วนัที ่9 มถิุนำยน 2559 

-หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1442 ลว.19 ม.ิย.61

ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลกัษณะพื้นฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ.2561 

(ปรำกฏตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-

2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้

ที ่2/2561 หน้ำ 37 ล ำดบัที ่38) 
      

  
       

  
    7.2  เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 5,900 บำท   

      

  
เพือ่จดัหำเครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ โดยมคีณุลกัษณะ

พื้นฐำน 

-มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน้่อยกวำ่ 1 

KVA(600 Watts) 

      

  



-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้มน้่อยกวำ่ 15 นำท ี

เป็นไปตำมหนงัสอื

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วนัที ่9 มถิุนำยน 2559  

-หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1442 ลว.19 ม.ิย.61

ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลกัษณะพื้นฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ.2561 

(ปรำกฏตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-

2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ

37 ล ำดบัที ่39) 

 

 

 

 

 

 

 
   คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง รวม 835,000 บำท   
   8. อำคำรตำ่ง ๆ         

    8.1 โครงกำรกอ่สรำ้งหอ้งน ้ำส ำนกังำน อบต. 

       ขนำบนำก 

จ ำนวน 530,000 บำท 

  

      

  
   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งห้องน ้ำส ำนกังำน อบต. 

   ขนำบนำก  โดยท ำกำรกอ่สรำ้งหอ้งน ้ำ  ขนำด 

   กวำ้ง  3  เมตร  ยำว  7  เมตร  พรอ้มตดิต ัง้ป้ำย 

   ประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  

  -เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและ   

   องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ข 

   เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่6 พ.ศ.2552 

  -แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/ 

   เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 8 ล ำดบัที ่12 

   

      

  
   9.  คำ่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอำคำรบำ้นพกั       

  

    
9.1 โครงกำรตอ่เตมิอำคำรส ำนกังำน อบต.ขนำบนำก    
       หมูท่ี ่4 ต ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนงั จงัหวดั   
       นครศรีธรรมรำช 

จ ำนวน 305,000 บำท 

  

      

  
   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอ่เตมิอำคำรส ำนกังำน อบต.  
   ขนำบนำก  หมูท่ี ่ 4  ต ำบลขนำบนำก  โดยท ำ 
   กำรตอ่เตมิอำคำรส ำนกังำน อบต.ขนำบนำก 
   ขนำดกวำ้ง  4  เมตร  ยำว  7  เมตร  พรอ้ม    
   ตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร  
   จ ำนวน 1 ป้ำย (ตำมแบบ อบต.ก ำหนด)   
  -เป็นไปตำมรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำร 
   บรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
   ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552 
  -แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/   
   เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 54 ล ำดบัที ่62 
 
  

  
 
 
 

    

  
  งบรำยจำ่ยอืน่ รวม 25,000 บำท 

  
   รำยจำ่ยอืน่ รวม 25,000 บำท 

  

   10. รำยจำ่ยอืน่       
  

    10.1  โครงกำรตดิตำมประเมนิผลตำมหลกัเกณฑ์กำร   จ ำนวน 25,000 บำท   



          บรหิำรจดักำรทีด่ ีอบต.ขนำบนำก 

      

  
      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร   

      ตดิตำมประเมนิผลตำมหลกัเกณฑ์กำรบรหิำร 

      จดักำรทีด่ ีอบต.ขนำบนำก โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ย 

      ประกอบดว้ย คำ่ใช้จำ่ยในกำรจำ้งหน่วยงำน 

      ภำยนอกในกำรประเมนิควำมพงึพอใจของ 

      ผูร้บับรกิำรทีม่ตีอ่ อปท. 

      -แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

      หน้ำ 153 ล ำดบัที ่177 

 

 

 

      

  

  งบเงนิอุดหนุน รวม 32,000 บำท 
  

   11. เงนิอุดหนุน รวม 32,000 บำท 
  

   11.1 เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

      
  

      1. โครงกำรศนูย์ปฏบิตักิำรรว่มในกำรชว่ยเหลือ   

    ประชำชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ ำนวน 15,000 บำท 

  

      

  
เพือ่อดุหนุนงบประมำณให้กบัองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบลบำ้นใหมใ่นโครงกำรศูนย์ปฏบิตักิำรรว่มใน

กำรชว่ยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ เชน่ คำ่จำ้งเหมำบคุคลเพือ่ท ำหน้ำทีเ่ป็น

เจำ้หน้ำทีป่ระจ ำศนูย์ฯ ,คำ่วสัดอุปุกรณ์

ส ำนกังำน จดัหำวสัดคุอมพวิเตอร์,พริน้เตอร์  

และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นทีส่ำมำรถเบกิจำ่ยไดต้ำม

ระเบยีบฯ 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 

-ประกำศกรมสง่เสรมิกำรปกครอง

ทอ้งถิน่ เรือ่ง หลกัเกณฑ์วธิีกำรปฏบิตังิำนศนูย์

ปฏบิตักิำรรว่มในกำรชว่ยเหลือประชำชนของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนงัสอื อบต.บำ้นใหม ่ที ่นศ 86301/ว 068 ลง

วนัที ่11 ก.ค.2561 เรือ่ง โครงกำรขอรบัเงนิ

งบประมำณสนบัสนุนศนูย์ปฏบิตักิำรร่วมฯ 

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 12 ล ำดบัที ่15 

 

  

 
    

  
   11.2 เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร       

  

    
1.โครงกำรจดังำนพระรำชพธิีวนัเฉลมิพระ 

    ชนมพรรษำสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัมหำวชริำลงกรณ์ 

    บดนิทรเทพยวรำงกูร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

  

      

  
เพือ่อดุหนุนใหก้บัทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอ 

ปำกพนงั ในโครงกำรจดังำนพระรำชพธิีวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษำสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัมหำวชริำลง

กรณ์บดนิทรเทพยวรำงกูร 

(วนัที ่28 กรกฏำคม 2562) เป็นคำ่จำ้งท ำ

ภตัตำหำรเพล คำ่จดัจำ้งตกแตง่ประดบับรเิวณที่

ประกอบพระรำชพธิี จดัซ้ือผำ้ระบำยตำ่ง ๆ ฯลฯ 

      

  



-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

 

 

 

- หนงัสอืทีว่ำ่กำรอ ำเภอปำกพนงั ที ่นศ  

  0718/ 119 ลงวนัที ่14 มถิุนำยน 2561  

เรือ่ง ขอรบักำรสนบัสนุนงบประมำณ ประจ ำปี

งบประมำณ 2562 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

 หน้ำ 165 ล ำดบัที ่10  

 

    
2. โครงกำรจดังำนรฐัพธิีถวำยบงัคมพระบรมรูป    

    พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั  

     (พระปิยมหำรำชเจำ้) 

จ ำนวน 3,000 บำท 

  

      

  
เพือ่อดุหนุนงบประมำณให้กบัทีท่ ำกำรปกครอง

อ ำเภอปำกพนงั ในโครงกำรจดังำนรฐัพธิีถวำย

บงัคมพระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้

เจำ้อยูห่วั(พระปิยมหำรำชเจ้ำ) ประจ ำปี 2562 เป็น

คำ่เชำ่เต็นท์โคง้ขนำดใหญ่ คำ่จดัจำ้งประดบัตกแตง่

สถำนที ่ คำ่เชำ่เครือ่งขยำยเสยีง ฯลฯ  

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-หนงัสอืทีว่ำ่กำรอ ำเภอปำกพนงั ที ่นศ 0718/119  

ลงวนัที ่14 มถิุนำยน 2561 เรือ่ง ขอรบักำร

สนบัสนุนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

 หน้ำ 166 ล ำดบัที ่12  

 

      

  

    
3.  โครงกำรจดังำนรฐัพธิีวนัคลำ้ยวนัสวรรคต   

      พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภมูพิลอดุลยเดช  

      รชักำลที ่9 

จ ำนวน 4,000 บำท 

  

      

  
  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กท่ีท่ ำกำรปกครอง 

  อ ำเภอปำกพนงั ในโครงกำรจดังำนรฐัพธิีวนัคลำ้ย 

  วนัสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำ 

  ภมูพิลอดุลยเดช  (รชักำล 9)  

  (วนัที ่13 ตลุำคม) เป็นคำ่เชำ่เต็นท์  

  คำ่จดัจำ้งประดบัตกแตง่สถำนที ่คำ่ 

  เชำ่เครือ่งขยำยเสยีง และคำ่วสัดอุุปกรณ์ตำ่ง ๆ  

  ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย  

  เงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

  พ.ศ.2559 

- หนงัสอืทีว่ำ่กำรอ ำเภอปำกพนงั ที ่นศ  

  0718/119 ลงวนัที ่14 มถิุนำยน 2561 

  เรือ่ง ขอรบักำรสนบัสนุนงบประมำณ ประจ ำปี   

  งบประมำณ 2562 

- แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

  หน้ำ 166 ล ำดบัที ่13 

 

 

 

      

  
    4. โครงกำรจดังำนรฐัพธิีวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ  จ ำนวน 5,000 บำท   



     สมเด็จพระนำงเจำ้สริกิติิพ์ระบรมรำชนีินำถใน  

     พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช 

      

  
อดุหนุนงบประมำณใหแ้กท่ีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอ

ปำกพนงัในโครงกำรจดังำนรฐัพธิีวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้สริกิติิ ์

พระบรมรำชนีินำถในพระบำทสมเด็จพระปรมนิทร

มหำภมูพิลอดลุยเดช(วนัที ่12 สงิหำคม 2562) 

เป็นคำ่จดัจำ้งท ำภตัตำหำรเพลและจตปุจัจยัไทย

ธรรมถวำยพระสงฆ์,จดัจำ้งตกแตง่ประดบับรเิวณที่

ประกอบพระรำชพธิี ,คำ่จดัซ้ือผำ้ระบำยตำ่ง ๆ ฯลฯ 

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-หนงัสอืทีว่ำ่กำรอ ำเภอปำกพนงั ที ่นศ 0718/119 

ลงวนัที ่14 มถิุนำยน 2561 เรือ่ง ขอรบักำร

สนบัสนุนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

 หน้ำ 165 ล ำดบัที ่11 

 

 

      

  

 งำนบรหิำรงำนคลงั รวม 2,891,400 บำท 
  

  งบบุคลำกร รวม 2,083,300 บำท 
  

   1. เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,083,300 บำท 
  

   1.1  เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 1,510,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบลใน

ต ำแหน่ง ผอ.กองคลงั ,นกัวชิำกำรคลงั,นกัวชิำกำร

จดัเก็บรำยได,้เจำ้พนกังำนพสัด,ุเจำ้พนกังำน

กำรเงนิและบญัชี 

 

      

  
   1.2  เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 21,300 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำนสว่น

ต ำบล ต ำแหน่งเจำ้พนกังำนกำรเงนิและบญัชี 

 

      

  
   1.3  เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกองคลงั 

 
      

  
   1.4  คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 460,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่จำ้งพนกังำนจำ้งในต ำแหน่ง

ผูช้ว่ยเจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได,้ผูช้ว่ยเจำ้พนกังำน

ธุรกำร,ผูช้ว่ยเจำ้พนกังำนพสัดุ  

 

      

  
   1.5  เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 50,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำนจำ้งใน

ต ำแหน่งผูช้ว่ยเจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได,้ผูช้่วยเจำ้

พนกังำนธุรกำร,ผูช้ว่ยเจำ้พนกังำนพสัดุ 

      

  

  งบด ำเนินงำน รวม 763,200 บำท 
  

   2.  คำ่ตอบแทน รวม 228,200 บำท 
  

   2.1 คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่  

      องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็น

ประโยชน์แก ่อปท. เชน่ 
      

  



- เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส ำหรบัพนกังำน 

- คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอืน่ ๆ  

- คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซอง 

- คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจำ้ง 

- คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
   2.2  คำ่เชำ่บำ้น จ ำนวน 162,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นพนกังำนสว่นต ำบลใน

ต ำแหน่ง ผอ.กองคลงั,นกัวชิำกำรคลงั,นกัวชิำกำร

จดัเก็บรำยได,้เจำ้พนกังำนพสัด,ุเจำ้พนกังำน

กำรเงนิและบญัชี และพนกังำนในต ำแหน่งอืน่ ๆ  

ทีโ่อนยำ้ยมำปฏบิตังิำนใหม่ 

 

      

  
   2.3  เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร จ ำนวน 16,200 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ชว่ยเหลือบตุรของพนกังำนสว่น

ต ำบล สงักดักองคลงั องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

ขนำบนำก 

 

      

  

   3. คำ่ใชส้อย รวม 380,000 บำท 
  

   3.1 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร         
      รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 20,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร เชน่ 

- คำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ  

- คำ่ถำ่ยเอกสำร เขำ้เลม่หนงัสอื 

- คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตดิต ัง้ระบบอนิเตอร์เน็ต 

- คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่ง ๆ ทีส่ำมำรถเบกิจำ่ยได ้  

  ตำมระเบยีบฯ 

 

      

  

   3.2  รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ 

        ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ  
      

  

    
3.2.1 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 

         (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 152  

         ล ำดบัที ่174) 

จ ำนวน 40,000 บำท 

  

      

  
     ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม 

     สมัมนำ และเดนิทำงไปรำชกำร เชน่  

     คำ่เบีย้เล้ียง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กัและคำ่ใชจ้ำ่ย 

     อืน่ ๆ ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรหรือไปอบรม 

     สมัมนำศกึษำดงูำนของพนกังำนสว่นต ำบล 

     พนกังำนจำ้งหรือผูม้สีทิธอิืน่ตำมระเบยีบ  

     กฎหมำยก ำหนด   

    

    - เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย 

      คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ 

      เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ข 

      เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3 พ.ศ.2559 

 

      

  
    3.2.2 คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีน จ ำนวน 80,000 บำท   

      

  
     ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบัคำ่ธรรมเนียม   

     และคำ่ลงทะเบยีน ในกำรฝึกอบรม สมัมนำของ 

     พนกังำนสว่นต ำบล พนกังำนจำ้ง หรือผูม้ีสทิธ ิ

     อืน่ตำมระเบยีบกฎหมำยก ำหนด 

     (แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

      

  



      หน้ำ 152 ล ำดบัที ่174) 

     - เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ 

     ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ 

     เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ข 

     เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3 พ.ศ.2559 

 
    3.2.3 โครงกำรประชำสมัพนัธ์กำรเสยีภำษี จ ำนวน 30,000 บำท   

      

  
      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำร 

      ประชำสมัพนัธ์กำรเสยีภำษี เชน่ คำ่ป้ำยไวนิล , 

      ป้ำยประชำสมัพนัธ์,คำ่รถแห,่และคำ่วสัดุ 

      อปุกรณ์ตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

       - เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ 

       ดว้ยแผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิของ  

       องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. 2550 

      (แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/ 

      เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 57 ล ำดบั 

      ที ่65) 

 

      

  

    3.2.4  โครงกำรปรบัปรุงแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน 

           ทรพัย์สนิ 

จ ำนวน 200,000 บำท 

  

      

  
       เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรปรบัปรุง 

       แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ เชน่ คำ่ถำ่ย 

       เอกสำร,คำ่จำ้งเหมำบุคคลเพือ่ส ำรวจขอ้มูล 

      ,คำ่วสัดแุละอุปกรณ์ตำ่ง ๆ ทีส่ำมำรถเบกิได ้

       ตำมระเบยีบฯ  

       - เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ 

       ดว้ยแผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิของ 

       องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. 2550 

       (แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

       เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561  

       หน้ำ 56 ล ำดบัที ่64) 

 

      

  
       3.2.5  คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จ ำนวน 10,000 บำท   

      

  
      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซมรกัษำ 

      ทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ
      

  
   4. คำ่วสัด ุ รวม 80,000 บำท 

  
   4.1  วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 40,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

ส ำนกังำน เชน่ กระดำษ ปำกกำ แบบ

พมิพ์ แฟ้ม ดนิสอ น ้ำดืม่ หมกึถำ่ยเอกสำร วสัดุ

ส ำนกังำนอืน่ ๆ ทีส่ำมำรถเบกิจำ่ยไดต้ำมระเบยีบฯ 

 

      

  
   4.2  วสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แผน่บนัทกึขอ้มลู หมกึ กระดำษ

ตอ่เน่ือง แป้นพมิพ์ เมำ้ส์ และวสัดุคอมพวิเตอร์

อืน่ ๆ ทีส่ำมำรถเบกิจำ่ยไดต้ำมระเบยีบฯ 

 

      

  
   5.  คำ่สำธำรณูปโภค รวม 75,000 บำท   
   5.1  คำ่บรกิำรไปรษณีย์ จ ำนวน 25,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณีย์ คำ่โทรเลข คำ่

ธนำณตั ิดวงตรำไปรษณีย์ยำกร ฯลฯ 

 

      

  



   5.2  คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 50,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัอนิเตอร์เน็ต คำ่

สือ่สำรผำ่นดำวเทียม ฯลฯ 

 

 

      

  

  งบลงทุน รวม 44,900 บำท 
  

   6. คำ่ครุภณัฑ ์ รวม 44,900 บำท 
  

   6.1  ครุภณัฑ์ส ำนกังำน         
    (1) จดัหำเกำ้อีส้ ำนกังำน จ ำนวน 6,000 บำท   

      

  
เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซ้ือเกำ้อี้ส ำนกังำน 

จ ำนวน 2 ตวั มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 

 W47xSD47xH87-100 cm. 

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2559 

(แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 40 ล ำดบัที ่45 

 

      

  
    (2) จดัหำตูก้ระจกบำนเลือ่น จ ำนวน 11,000 บำท   

      

  
 เพือ่จดัซ้ือตูก้ระจกบำนเลือ่น จ ำนวน 2 ตวั  

มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 

 W 91.5xD45.7 x H 183 cm. 

- เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย 

 ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน  

 2559 

(แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 40 ล ำดบัที ่46) 

 

 

      

  

   6.2  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       
  

    (1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผล จ ำนวน 22,000 บำท   

      

  
เพือ่จดัหำเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำน

ประมวลผล แบบที ่1(ขนำดจอไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว) 

โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐำน ดงัน้ี 

- มหีน่วยประมวลผลกลำง(CPU) ไมน้่อยกวำ่ 

 4 แกนหลกั (4 Core) จ ำนวน 1 หน่วย มี

หน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่

น้อยกวำ่ 6 MB มคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำน

ไมน้่อยกวำ่ 3.0 GHz 

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมี

คณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ ดงัน้ี 

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำก

แผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยควำมจ ำ ขนำดไมน้่อย

กวำ่ 2 GB หรือ 

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยู่

ภำยในหน่วยประมวลผล

กลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่

สำมำรถใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ 

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่ี

ควำมสำมำรถในกำรใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำร

แสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB  

      

  



- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือ

ดกีวำ่ มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 4 GB 

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู

(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวำ่ ขนำด

ควำมจุไมน้่อยกวำ่ 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไมน้่อย

กวำ่ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

- ม ีDVD -RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ

เครือขำ่ย (Network interface) แบบ 10 /100/  

1000 Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อย

กวำ่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่(interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดกีวำ่ ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง 

- มแีป้นพมิพ์และเมำส์ 

- มจีอภำพแบบ LED หรือ

ดกีวำ่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวำ่ 600:1 และ

มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตำมหนงัสอื

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134  

ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2559 

-หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1442 ลว.19 ม.ิย.

2561 ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลกัษณะ

พื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ.2561  

(ปรำกฏตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-

2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่

2/2561 หน้ำ 39 ล ำดบัที ่43) 
      

  

       

  
    (2)  เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 5,900 บำท   

      

  
  จดัหำเครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA  

  คณุลกัษณะพื้นฐำน 

  - มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน้่อยกวำ่ 

   1 kVA(600 Watts) 

  - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้มน้่อยกวำ่ 15 นำท ี

  - เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย    

    ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย.59 

  -หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1442 ลว.19 ม.ิย.  

   2561 ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลกัษณะ 

   พื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี  

   พ.ศ.2561  

   (ปรำกฏตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

    เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 

    หน้ำ 39 ล ำดบัที ่44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



 

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

 
  

 งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 74,000 บำท 
  

  งบด ำเนินงำน รวม 74,000 บำท 
  

   1. คำ่ใชส้อย รวม 62,000 บำท 
  

   1.1รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้   

      ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ 
      

  

    
(1) โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุำงถนน    

      ในชว่งเทศกำลส ำคญั เชน่เทศกำลปีใหม ่เทศกำล  

      สงกรำนต์ ฯลฯ 

จ ำนวน 22,000 บำท 

  

      

  
  ส ำหรบัเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรรณรงค์ป้องกนั   

  และลดอบุตัเิหตทุำงถนนในชว่งเทศกำล  

  ส ำคญั เชน่ คำ่ไวนิลพรอ้มโครงเครำ้,คำ่จดัท ำ  

  แผน่พบั ฯลฯ 

-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำร 

 บรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

 ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552  

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ 

 ภำครฐั พ.ศ.2560 

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรบัเงนิ กำร 

 เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ ฯลฯ 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/ 

 เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้ำ 7 ล ำดบัที ่1 

 

      

  

    (2) โครงกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพชุมชนดำ้นกำร  

      ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

จ ำนวน 40,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร

เสรมิสรำ้งศกัยภำพชุมชนดำ้นกำรป้องกนัและ

บรรเทำสำธำรณภยั โดยมีคำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบดว้ย คำ่ชุด อปพร. คำ่ป้ำยไวนิล คำ่อำหำร

และเครือ่งดืม่ คำ่ตอบแทนวทิยำ คำ่วสัดใุนกำร

ฝึกอบรม ฯลฯ 

-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึฉบบัที ่6 พ.ศ.2552  

-พระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำร

พสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

-หนงัสอืกรมบญัชีกลำง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค

(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที ่9 มนีำคม 2561 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้ำ 7 ล ำดบัที ่2 

 

 

 

 

 

      

  



   

 

 

2. คำ่วสัด ุ

 

 

รวม 

 

 

12,000 

 

 

บำท 
  

   2.1 วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ จ ำนวน 12,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ เชน่  

 กรวยจรำจร,แผงก ัน้จรำจร สญัญำณไฟ  

 กระพรบิ ฯลฯ 

      

  
 

 

 

แผนงำนกำรศกึษำ 

 
  

 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ รวม 1,549,080 บำท 
  

  งบบุคลำกร รวม 1,362,080 บำท 
  

   1. เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,362,080 บำท 
  

   1.1  เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 1,183,560 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบลใน

ต ำแหน่งนกัวชิำกำรศกึษำ ,ครูผูด้แูลเด็ก 

 

      

  
   1.2  เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 6,360 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษส ำหรบักำรสูร้บ(พ.ส.ร.) 

 
      

  
   1.3  คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 167,160 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งใน

ต ำแหน่งผูด้แูลเด็ก(ทกัษะ) 

 

      

  
   1.4  เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 5,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำนจำ้งใน

ต ำแหน่งผูด้แูลเด็ก(ทกัษะ) 

 

      

  
  งบด ำเนินงำน รวม 187,000 บำท 

  

   2. คำ่ตอบแทน รวม 92,000 บำท 
  

   2.1 คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่   

       องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็น

ประโยชน์แก ่อปท. เชน่ 

-เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส ำหรบัพนกังำน 

-คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอืน่ ๆ  

-คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซอง 

-คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจำ้ง 

-คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

      

  
   2.2  คำ่เชำ่บำ้น จ ำนวน 42,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นพนกังำนสว่นต ำบลใน

ต ำแหน่งนกัวชิำกำรศกึษำ และพนกังำนใน

ต ำแหน่งอืน่ ๆ ทีโ่อนยำ้ยมำปฏบิตังิำนใหม่ 

      

  



 
   2.3  เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร จ ำนวน 30,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของ

พนกังำนสว่นต ำบล 

 

 

 

 

 

      

  
   3. คำ่ใชส้อย รวม 95,000 บำท 

  
   3.1 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร         
    รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 5,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร เชน่ 

-คำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ 

-คำ่ถำ่ยเอกสำร เขำ้เลม่หนงัสอื 

-คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตดิต ัง้ระบบอนิเตอร์เน็ต 

-คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่ง ๆ ทีส่ำมำรถเบกิจำ่ยไดต้ำม

ระเบยีบฯ 

 

      

  

   3.2 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ 

       ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ 
      

  
    3.2.1 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท   

      

  
     ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร   

     ฝึกอบรม สมัมนำ และเดนิทำงไปรำชกำร  

     เชน่ คำ่เบีย้เล้ียง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กัและ   

     คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรหรือ 

     ไปอบรม สมัมนำ ศกึษำดงูำนของพนกังำนสว่น 

     ต ำบล พนกังำนจำ้ง หรือผูม้สีทิธอิืน่ตำมระเบยีบ 

     กฏหมำยก ำหนด 

    -เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย 

     คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ 

    เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

    ถงึฉบบัที ่3  พ.ศ.2559 

    -แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

     หน้ำ 152 ล ำดบัที ่174 

 

      

  
    3.2.2 คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีน จ ำนวน 40,000 บำท   

      

  
    ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบัคำ่ธรรมเนียม  

    และคำ่ลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม สมัมนำของ 

    พนกังำนสว่นต ำบล พนกังำนจำ้ง หรือผูม้สีทิธ ิ

    อืน่ตำมระเบยีบกฏหมำยก ำหนด 

   -เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย  

   คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที ่

   ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบั 

   ที ่3 พ.ศ.2559 

  -แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้ำ 152  

   ล ำดบัที ่174 

 

 

 

 

 

      

  



 

 

 

 

 งำนระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษำ รวม 2,744,448 บำท 
  

  งบด ำเนินงำน รวม 1,333,424 บำท 
  

   1. คำ่ใชส้อย รวม 624,430 บำท 
  

   1.1 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ 

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ 
      

  
    (1) โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำต ิ จ ำนวน 160,000 บำท   

      

  
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดั

งำนวนัเด็กแหง่ชำต ิโดยมคีำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบดว้ย คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่,คำ่อำหำร

กลำงวนัและเครือ่งดืม่,คำ่น ้ำ,น ้ำแข็ง,คำ่จำ้งเหมำ

สถำนที ่,คำ่ของรำงวลั,คำ่ป้ำยไวนิล ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

กำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

-หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 2873 ลงวนัที ่ 

20 ธ.ค.2560 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดังำน 

วนัเด็ก 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 50 ล ำดบัที ่58 

 

      

  

    
(2) โครงกำรทศันะศกึษำแหลง่เรียนรูน้อกสถำนที ่

      (แผนพฒันำสปีี 2561-2564 หน้ำ 131  

       ล ำดบัที ่105) 

จ ำนวน 25,400 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรทศันะ

ศกึษำแหลง่เรียนรูน้อกสถำนที ่โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบดว้ย คำ่จำ้งเหมำรถโดยสำรประจ ำทำง,คำ่ 

อำหำรและเครือ่งดืม่,คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ 

คำ่ป้ำยไวนิล ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

กำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนัขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 49 ล ำดบัที ่57 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



    

(3) โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร  

      สถำนศกึษำ 

     (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 131  

      ล ำดบัที ่ 107) 

จ ำนวน 439,030 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็น 

3.1 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำครูผูด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก 

      ของศนูย์พฒันำเด็กเล็ก คนละ 2,000 บำท  

      จ ำนวน 4 คน    

      รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้ 8,000 บำท 

 

3.2 คำ่อำหำรกลำงวนัเด็กนกัเรียนศนูย์พฒันำ 

      เด็กเล็ก จ ำนวน 2 ศนูย์ ไดแ้ก ่

   - ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

     ขนำบนำก 

   - ศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นขนำบนำก 

    รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้  294,000 บำท 

 

3.3 คำ่จดักำรเรียนกำรสอนของศนูย์พฒันำ 

      เด็กเล็ก จ ำนวน 2 ศนูย์ ไดแ้ก ่

   - ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

     ขนำบนำก 

   - ศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นขนำบนำก 

    รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้  102,000  บำท  

 

4.4 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรศกึษำส ำหรบัศนูย์   

      พฒันำเด็กเล็ก(คำ่หนงัสอืเรียน,คำ่อุปกรณ์กำร 

      เรียน,คำ่เครือ่งแบบนกัเรียน,คำ่กจิกรรม 

      พฒันำนกัเรียน) จ ำนวน 2 ศนูย์ ไดแ้ก ่

      - ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

        ขนำบนำก 

      - ศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นขนำบนำก 

        รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้  35,030  บำท  

 

-เป็นไปตำม พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำร

พสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

-หนงัสอืที ่มท 0816.2/ว 3234 เรือ่งซกัซอ้มแนว

ทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยรองรบัเงนิ

อดุหนุนท ั่วไปดำ้นกำรศกึษำของ อปท. ประจ ำปี

งบประมำณ 2562 

 

    

      

  

      

  
 

 

 

      

  

   

 

2. คำ่วสัด ุ

 

รวม 

 

708,994 

 

บำท 
  

   2.1  คำ่อำหำรเสรมิ (นม) จ ำนวน 708,994 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรเสรมิ(นม) ใหก้บั 

1.ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก จ ำนวน 2 ศนูย์  ไดแ้ก ่

  - ศนูย์พฒันำเดก็เล็กองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล  

      

  



    ขนำบนำก 

  - ศนูย์พฒันำเดก็เล็กบำ้นขนำบนำก 

2.โรงเรียนในสงักดั สพฐ.ในพื้นที ่

    จ ำนวน 4 โรงเรียน ดงัน้ี 

  - โรงเรียนวดัขนำบนำก 

  - โรงเรียนวดัโคกมะมว่ง 

  - โรงเรียนบำ้นน ำทรพัย์ 

  - โรงเรียนบำ้นบำงตะลุมพอ 

แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

หน้ำ 133 ล ำดบัที ่113  

 

  งบเงนิอุดหนุน รวม 1,411,024 บำท 
  

   3.  เงนิอดุหนุน รวม 1,411,024 บำท 
  

   3.1  เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร       
  

    (1) โครงกำรคำ่ยจรยิธรรมนกัเรียน จ ำนวน 84,200 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนในโครงกำรคำ่ยจรยิธรรม

นกัเรียน แกโ่รงเรียนในสงักดั สพฐ. ไดแ้ก ่

-โรงเรียนวดัขนำบนำก  จ ำนวน  21,280  บำท 

-โรงเรียนวดัโคกมะมว่ง จ ำนวน  27,200 บำท 

- โรงเรียนบำ้นบำงตะลุมพอ จ ำนวน 19,520  บำท 

- โรงเรียนบำ้นน ำทรพัย์      จ ำนวน 16,200  บำท 

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

เงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2559 

-หนงัสอื ที ่มท 0816.2/ว 3274 เรือ่งซกัซอ้มแนว

ทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยรองรบัเงนิ

อดุหนุนท ั่วไปดำ้นกำรศกึษำของ อปท.ประจ ำปี

งบประมำณ 2562 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

 หน้ำ 160 ล ำดบัที ่2  

 

      

  
    (2) โครงกำรพฒันำผูน้ ำเยำวชน จ ำนวน 86,824 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนในโครงกำรพฒันำผูน้ ำ

เยำวชน แกโ่รงเรียนในสงักดั สพฐ. ไดแ้ก ่

-โรงเรียนวดัขนำบนำก  จ ำนวน  18,496  บำท 

-โรงเรียนวดัโคกมะมว่ง จ ำนวน  22,720  บำท 

- โรงเรียนบำ้นบำงตะลุมพอ จ ำนวน 18,400  บำท 

- โรงเรียนบำ้นน ำทรพัย์     จ ำนวน  27,208  บำท 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ 

 

อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.

2559 

-หนงัสอื ที ่มท 0816.2/ว 3274 เรือ่งซกัซอ้มแนว

ทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยรองรบัเงนิ

อดุหนุนท ั่วไปดำ้นกำรศกึษำของ อปท.ประจ ำปี

งบประมำณ 2562 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

 หน้ำ 160 ล ำดบัที ่1  

 

      

  

    (3) อดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัโรงเรียนในสงักดั   

      สพฐ. 

จ ำนวน 1,240,000 บำท 

  



      

  
เพือ่อดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัโรงเรียนใน

สงักดั สพฐ. จ ำนวน 4 โรงเรียน ไดแ้ก ่

- โรงเรียนวดัขนำบนำก 

- โรงเรียนวดัโคกมะมว่ง 

- โรงเรียนบำ้นน ำทรพัย์ 

- โรงเรียนบำ้นบำงตะลุมพอ 

-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและ

กำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

-หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0816.2/

ว 3274 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำ

งบประมำณรำยจำ่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดำ้น

กำรศกึษำของ อปท. 

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอุดหนุน

ของ อปท. พ.ศ.2559 

แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

 หน้ำ 161 ล ำดบัที ่4 

      

  
 

 

แผนงำนสำธำรณสขุ 

 
  

 งำนบรกิำรสำธำรณสขุและงำนสำธำรณสุขอืน่ รวม 290,000 บำท 
  

  งบด ำเนินงำน รวม 90,000 บำท 
  

   1. คำ่ใชส้อย รวม 90,000 บำท 
  

   1.1 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร         
      รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 20,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรส ำรวจจ ำนวนสนุขั/

แมว ท ัง้ทีม่เีจำ้ของและไมม่เีจำ้ของ ตวัละ 6 บำท

ตอ่ปี  โดยท ำกำรส ำรวจปีละ 2 คร ัง้ ตำมโครงกำร

สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพษิสนุขับำ้ 

-เป็นไปตำมหนงัสือกรมสง่เสรมิฯ ดว่นทีสุ่ด 

 ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลว.5 ก.ค.2561 

 

      

  

   1.2 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ 

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ 
      

  

    (1) โครงกำรสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรค 

พษิสนุขับำ้ 

จ ำนวน 70,000 บำท 

  

      

  
       เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรสตัว์ปลอด   

       โรค คนปลอดภยัจำกโรคพษิสนุขับำ้ ตำมพระ 

       ปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระเจำ้ลูกยำเธอเจำ้ฟ้ำ 

       จุฬำภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรำชกุมำรี โดยมี 

       คำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย คำ่วสัดุวทิยำศำสตร์ 

       ทำงกำรแพทย์ คำ่จำ้งฉีดวคัซีน,คำ่ป้ำย 

       ประชำสมัพนัธ์โครงกำร ฯลฯ 

       -เป็นไปตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำร 

       บรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

       ถงึฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552  

       -พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ 

       ภำครฐั พ.ศ. 2560 

       -ระเบบีกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรจดัซ้ือจดั    

      

  



       จำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

      -ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรบั 

       เงนิ กำรเบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บ 

       รกัษำเงนิ ฯลฯ 

       -ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิีกำร 

       งบประมำณฯ พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

       (ฉบบัที ่3)พ.ศ.2543 

       -หนงัสอืกรมสง่เสรมิฯ ดว่นทีส่ดุ ที ่

       มท 0810.2/ว 2072 ลว.5 ก.ค.2561 

       -แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

        เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561  

        หน้ำ 60 ล ำดบัที ่68 

 

 

  งบเงนิอุดหนุน รวม 200,000 บำท 
  

   2. เงนิอดุหนุน รวม 200,000 บำท 
  

   2.1 เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์       
  

    (1) โครงกำรตำมพระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ จ ำนวน 200,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัคณะกรรมกำร

หมูบ่ำ้น หมูท่ี ่1 -10 ในกำรด ำเนินโครงกำรตำม

พระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสุข หมูบ่ำ้นละ 

20,000 บำท 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ

อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.

2559 

-หนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072  

ลงวนัที ่5 ก.ค.2561 ซกัซอ้มแนวทำงกำรต ัง้

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 2562 เงนิอดุหนุน

ท ั่วไปดำ้นสำธำรณสขุ ของ อปท. 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 29 ล ำดบัที ่32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



 

 

 

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 

 
  

 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเครำะห์ รวม 389,880 บำท 
  

  งบบุคลำกร รวม 293,880 บำท   
   1. เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 293,880 บำท   
   1.1  เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 293,880 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบลใน

ต ำแหน่งนกัพฒันำชุมชน 

 

      

  
  งบด ำเนินงำน รวม 96,000 บำท   
   2. คำ่ตอบแทน รวม 76,000 บำท   

   2.1 คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่   

       องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
จ ำนวน 15,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็น

ประโยชน์แก ่อปท. เชน่ 

-เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส ำหรบัพนกังำน 

-คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอืน่ ๆ 

-คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซอง 

-คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจำ้ง 

-คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

      

  
   2.2  คำ่เชำ่บำ้น จ ำนวน 36,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นพนกังำนสว่นต ำบลใน

ต ำแหน่งนกัพฒันำชุมชน และพนกังำนในต ำแหน่ง

อืน่ ๆ ทีโ่อนยำ้ยมำปฏบิตังิำนใหม ่

 

      

  
   2.3  เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร จ ำนวน 25,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของ

พนกังำนสว่นนต ำบล 

 

      

  
   3. คำ่ใชส้อย รวม 20,000 บำท 

  

   3.1 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ 

       ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ 
      

  

    
(1) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 

      (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 152  

      ล ำดบัที ่174) 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  
ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ฝึกอบรม สมัมนำ และเดนิทำงไปรำชกำร เชน่ คำ่

เบีย้เล้ียง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กัและคำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ ๆ ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรหรือไป

อบรม สมัมนำ ศกึษำดูงำนของพนกังำนสว่น

ต ำบล พนกังำนจำ้ง หรือผูม้ีสทิธอิืน่ตำมระเบยีบ

กฏหมำยก ำหนด 

 

 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

      

  



 หน้ำ 152 ล ำดบัที ่174  

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3 

 พ.ศ.2559 

 

    
(2) คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีน 

     (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 152 ล ำดบัที ่

      174) 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  
ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมและ

คำ่ลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม สมัมนำของพนกังำน

สว่นต ำบล พนกังำนจำ้ง หรือผูม้สีทิธอิืน่ตำม

ระเบยีบกฏหมำยก ำหนด 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564  

หน้ำ 152 ล ำดบัที ่174 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3 

 พ.ศ.2559 

 

      

  

 งำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห์ รวม 30,000 บำท 
  

  งบด ำเนินงำน รวม 30,000 บำท 
  

   1. คำ่ใชส้อย รวม 30,000 บำท 
  

   1.1 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ 

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 
      

  

    

(1)โครงกำรป้องกนัและแก้ไขปญัหำควำมรุนแรงตอ่   

     เด็ก สตรี และบคุคลในครอบครวั 

    (แผนพฒันำสี่ปี่ 2561-2564 หน้ำ 135  

     ล ำดบัที ่121) 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหำควำมรุนแรงตอ่

เด็ก สตรี และบคุคลในครอบครวั โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบดว้ย คำ่อำหำร,คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่

,คำ่ป้ำยประชำสมัพนัธ์ ,คำ่ตอบแทนวทิยำกร , 

คำ่เอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มโครงกำร ฯลฯ 

-เป็นไปตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552  

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 ฯลฯ 

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรบัเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ  กำรเก็บรกัษำเงนิและกำร

ตรวจเงนิของ อปท. 2547 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ฉบบัที ่3 พ.ศ.2558 

 

      

  
    (2) โครงกำรสง่เสรมิอำชีพคนพกิำรและผูด้อ้ยโอกำส จ ำนวน 10,000 บำท   

      

  
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร 

สง่เสรมิอำชีพคนพกิำรและผูด้อ้ยโอกำส โดยมี

คำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย คำ่อำหำร,คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่,คำ่ป้ำยไวนิล ,คำ่ตอบแทนวทิยำกร ฯลฯ 

      

  



-เป็นไปตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552  

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 ฯลฯ 

-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-

2564 หน้ำ 134 ล ำดบัที ่117  

 

    
(3) โครงกำรสง่เสรมิอำชีพผูส้งูอำยุ 

     (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 134  

      ล ำดบัที ่118) 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร

สง่เสรมิอำชีพผูส้งูอำยุ โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบดว้ย คำ่อำหำร,คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่

,คำ่ป้ำยไวนิล ,คำ่ตอบแทนวทิยำกร ฯลฯ 

-เป็นไปตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552  

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560ฯลฯ 

-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

 หน้ำ 134 ล ำดบัที ่118  

 

 

 

 

 

      

  

แผนงำนเคหะและชุมชน 

 

  
 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 1,985,000 บำท 

  
  งบบุคลำกร รวม 1,497,300 บำท   
   1. เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,497,300 บำท   
   1.1 เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 830,760 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบลใน

ต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง,นำยชำ่งโยธำ และ

ต ำแหน่งอืน่ ๆ ในสงักดั 

 

      

  
   1.2  เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 21,300 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำนสว่น

ต ำบล ในต ำแหน่งนำยชำ่งโยธำ 

 

      

  
   1.3  เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของพนกังำนสว่น

ต ำบลในต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรกองชำ่ง 

 

      

  
   1.4  คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 570,840 บำท   

      

  

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งใน

ต ำแหน่งผูช้ว่ยนำยชำ่งโยธำ,ผูช้ว่ยเจำ้พนกังำน

ธุรกำร,ผูช้ว่ยนำยชำ่งไฟฟ้ำ,คนงำนท ั่วไป ฯลฯ 

 

      

  



   1.5  เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 32,400 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำนจำ้งใน

ต ำแหน่งผูช้ว่ยนำยชำ่งโยธำ,ผูช้ว่ยเจำ้พนกังำน

ธุรกำร,ผูช้ว่ยนำยชำ่งไฟฟ้ำ,คนงำนท ั่วไป ฯลฯ 

 

      

  
  งบด ำเนินงำน รวม 456,000 บำท   
   2. คำ่ตอบแทน รวม 111,000 บำท   

   2.1 คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่  

      องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
จ ำนวน 70,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็น

ประโยชน์แก ่อปท. เชน่ 

-เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส ำหรบัพนกังำน 

-คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอืน่ ๆ 

-คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซอง 

-คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจำ้ง 

-คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

      

  
   2.2 คำ่เชำ่บำ้น จ ำนวน 36,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เชำ่บำ้นพนกังำนสว่นต ำบลใน

ต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง,นำยชำ่งโยธำ,และ

พนกังำนในต ำแหน่งอืน่ ๆ ทีโ่อนยำ้ยมำปฏบิตังิำน

ใหม ่

 

      

  
   2.3  เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร จ ำนวน 5,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของ

พนกังำนสว่นต ำบล สงักดักองชำ่ง องค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบลขนำบนำก 

 

      

  
   3. คำ่ใชส้อย รวม 140,000 บำท   
    รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร         
    3.1 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 10,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร เชน่ 

-คำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ  

-คำ่ถำ่ยเอกสำร เขำ้เลม่หนงัสอื 

-คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตดิต ัง้ระบบอนิเตอร์เน็ต 

-คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่ง ๆ ทีส่ำมำรถเบกิจำ่ยไดต้ำม

ระเบยีบฯ 

 

      

  

   3.2 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ 

      ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ 
      

  

    
(1) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร  

      (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 152  

       ล ำดบัที ่174 ) 

จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  
ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ฝึกอบรม สมัมนำ และเดนิทำงไปรำชกำร เชน่ คำ่

เบีย้เล้ียง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กัและคำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ ๆ ในกำรเดนิทำงไปรำชกำรหรือไป

อบรม สมัมนำ ศกึษำดูงำนของพนกังำนสว่น

      

  



ต ำบล พนกังำนจำ้ง หรือผูม้ีสทิธอิืน่ตำมระเบยีบ

กฏหมำยก ำหนด 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่3  

พ.ศ.2559 

 

    
(2) คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีน 

     (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 152  

      ล ำดบัที ่174) 

จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  
ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมและ

คำ่ลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม สมัมนำของพนกังำน

สว่นต ำบล พนกังำนจำ้ง หรือผูม้สีทิธอิืน่ตำม

ระเบยีบกฏหมำยก ำหนด 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3  

พ.ศ.2559  

 

      

  
   3.3  คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จ ำนวน 70,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงและซอ่มแซมทรพัย์สนิของ

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลขนำบนำก 

 

      

  
   4. คำ่วสัด ุ รวม 205,000 บำท   
   4.1  วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 20,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

ส ำนกังำน เชน่ กระดำษ ปำกกำ แบบ

พมิพ์ แฟ้ม ดนิสอ น ้ำดืม่ หมกึถำ่ยเอกสำร ฯลฯ 

 

      

  
   4.2  วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน 50,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและ

วทิยุ เชน่ หลอดไฟ สำยไฟ และอปุกรณ์ไฟฟ้ำ ฯลฯ 

 

  

 
    

  
   4.3  วสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 100,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดุ

กอ่สรำ้ง เชน่ ไม ้ปนูซีเมนต์ ยำงมะ

ตอย ตะป ูเหล็ก ทอ่ระบำยน ้ำขนำดตำ่ง ๆ ฯลฯ 

 

      

  
   4.4  วสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จ ำนวน 5,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำมนัดเีซล เบนซนิ แกส๊หุง

ตม้ น ้ำมนัจำรบ ีน ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ 

 

      

  
   4.5  วสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แผน่บนัทกึขอ้มลู หมกึ กระดำษ

ตอ่เน่ือง แป้นพมิพ์ เมำ้ส์ ฯลฯ 

 

      

  
  งบลงทุน รวม 31,700 บำท   
   5. คำ่ครุภณัฑ ์ รวม 31,700 บำท   
   5.1 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน         
    (1) ตูก้ระจกบำนเลือ่น จ ำนวน 11,000 บำท   



      

  
เพือ่จดัซ้ือตูก้ระจกบำนเลือ่น จ ำนวน 2 ตวั  

มขีนำดไมน้่อยกวำ่ W91.5xD45.7 x H183 cm. 

- เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย 

 ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2559 

(แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 41 ล ำดบัที ่48) 

 

 

 

 

 

 

      

  

   5.2  ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่       
  

    (1) กลอ้งถำ่ยภำพนิ่ง ระบบดจิติอล จ ำนวน 13,600 บำท   

      

  
เพือ่จดัหำกลอ้งถำ่ยภำพ ระบบดจิติอล ควำม

ละเอยีด 16 ลำ้นพกิเซล 

โดยมคีณุลกัษณะเฉพำะสงัเขป ดงัน้ี 

1.เป็นกลอ้ง

คอมแพค (Compact Digital Camera) 

2.ควำมละเอยีดทีก่ ำหนดเป็นควำมละเอยีดที่

เซ็นเซอร์ภำพ(Image sensor) 

3.มรีะบบแฟลชในตวั 

4.สำมำรถถอดเปลีย่นสือ่บนัทกึขอ้มลูไดอ้ยำ่ง

สะดวกเมือ่ขอ้มลูเต็มหรือเมือ่ตอ้งกำรเปลีย่น 

5.สำมำรถโอนถำ่ยขอ้มูลจำกกลอ้งไปยงัเครือ่ง

คอมพวิเตอร์ได ้

6.มกีระเป๋ำบรรจุกล้อง 

-เป็นไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนกั

งบประมำณ เดอืนมกรำคม 2561 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 41 ล ำดบัที ่49 

 

      

  
   5.3  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  

    (1) เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet Printer)    

     ส ำหรบักระดำษ A3 

จ ำนวน 7,100 บำท 

   

      

  
เพือ่จดัหำเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ

(Inkjet Printer) ส ำหรบักระดำษ A3 โดยมี

คณุลกัษณะพื้นฐำน 

-ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ(Inkjet) 

-มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์ไมน้่อย

กวำ่ 1,200  x 1,200 dpi 

-มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งขำวด ำส ำหรบักระดำษ

ขนำด A4 ไมน้่อยกวำ่ 30 หน้ำตอ่นำที

(ppm)หรือ 10.2 ภำพตอ่นำที(ipm) 

-มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งสสี ำหรบักระดำษ

ขนำด A4 ไมน้่อยกวำ่ 17 หน้ำตอ่นำที

(ppm) หรือ 8.1 ภำพตอ่นำที(ipm) 

-มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง 

-มถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน้่อยกวำ่ 100 แผน่ 

-สำมำรถใช้ไดก้บั A3 ,A4,  

      

  



 Letter Legal  Custom 

-เป็นไปตำมหนงัสือ

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วนัที ่9 มถิุนำยน 2559 

-หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1442 ลงวนัที ่19 เม.ย.

2561 เรือ่ง ประกำศเกณฑร์ำคำกลำงและ

คณุลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ.2561 

-ปรำกฏตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-

2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้

ที ่2/2561 หน้ำ 41 ล ำดบัที ่47 

 

 

 งำนไฟฟ้ำถนน รวม 2,297,100 บำท 
  

  งบด ำเนินงำน รวม 100,000 บำท 
  

   1. คำ่ใชส้อย รวม 100,000 บำท 
  

   1.1 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร         
    รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 100,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งออกแบบ  จำ้งควบคุมงำน

กอ่สรำ้ง ใหแ้กเ่อกชนหรือนิตบิคุคลในอตัรำไมเ่กนิ

รอ้ยละ 4.5 ของงบประมำณในโครงกำร ,และ

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีส่ำมำรถเบกิจำ่ยไดต้ำมระเบยีบฯ 

-ปฏบิตัติำมกฏกระทรวง เรือ่ง ก ำหนดอตัรำคำ่จำ้ง

ผูใ้หบ้รกิำรงำนจำ้งออกแบบหรือควบคมุงำน

กอ่สรำ้ง พ.ศ.2560 ลงวนัที ่23 สงิหำคม 2560 

 

      

  
  งบลงทุน รวม 2,057,100 บำท   
   2. คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง รวม 2,057,100 บำท   
   2.1 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค         

    
(1)โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยบำ้นทำ่นำ-  

     สะพำนต ำเสก หมูท่ี ่4,5 ต ำบลขนำบนำก 

     อ ำเภอปำกพนงั จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

จ ำนวน 1,297,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนน คสล.สำยบำ้นทำ่นำ-

สะพำนต ำเสก  หมูท่ี ่ 4,5   ต ำบลขนำบนำก  ขนำด

กวำ้ง  4.00  เมตร  ควำมยำว  570  เมตร  

หนำ  0.15  เมตร  หรือพื้นทีถ่นน คสล.ไมน้่อย

กวำ่  2,280  ตร.ม.  พรอ้มไหลท่ำงวสัดหุนิคลุก

ขำ้งละ 0.50  เมตร  พรอ้มตดิต ัง้ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน  1  ป้ำย  (ตำม

แบบ อบต. ก ำหนด)   

-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล  

พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่6 พ.ศ.2552 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 48 ล ำดบัที ่56 

 

      

  

    
(2) โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยหวัถนนป่ำขลู-  

      แยกไปวดับำงพระ หมูท่ี ่2 ต ำบลขนำบนำก   

      อ ำเภอปำกพนงั จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

จ ำนวน 317,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนน คสล.สำยหวัถนน 

ป่ำขลู-แยกไปวดับำงพระ  หมูท่ี ่ 2  ต ำบล 
      

  



ขนำบนำก  ขนำดกวำ้ง  4.00  เมตร  ควำม

ยำว  140  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือพื้นที ่

 

ถนน คสล.ไมน้่อยกวำ่  560  ตร.ม. พรอ้มไหลท่ำง

วสัดหุนิคลุกขำ้งละ 0.50 เมตร  พรอ้มตดิต ัง้ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย (ตำม

แบบ อบต.ก ำหนด)   

-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล  

พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่6 พ.ศ.2552 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำที ่4 ล ำดบัที ่5 

 

    

(3)โครงกำรตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้ำสำธำรณะรมิถนน      

      คสล.สำยบำ้นนำยระนอง-วดัขนำบนำก 

      หมูท่ี ่1,2 ต ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนงั  

      จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

จ ำนวน 37,600 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้ำสำธำรณะรมิ

ถนน คสล.สำยบำ้นนำยระนอง-วดัขนำบนำก หมู่

ที ่1,2 ต ำบลขนำบนำก โดยใชห้ลอดไฟยำว

นีออน LED พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด  รวม 10 จุด

(ตำมแบบ อบต.ก ำหนด) 

-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล  

พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่6 พ.ศ.2552 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2561 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 5 ล ำดบัที ่7 

 

      

  

    

(4) โครงกำรตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้ำสำธำรณะรมิถนน    

      คสล.สำยรมิคลองพระรำชด ำร ิ

      หมูท่ี ่6 ต ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนงั จงัหวดั   

      นครศรีธรรมรำช 

จ ำนวน 40,500 บำท 

  

      

  
  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้ำสำธำรณะรมิ  

  ถนน คสล. สำยรมิคลองพระรำชด ำร ิหมูท่ี ่6  

 ต ำบลขนำบนำก โดยใชห้ลอดไฟยำวนีออน LED  

พรอ้มอปุกรณ์ครบชุด  รวม 11 จุด(ตำมแบบ อบต.

ก ำหนด) 

-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล  

พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่6 พ.ศ.2552 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2561 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 5 ล ำดบัที ่8 

 

      

  

    

(5) โครงกำรเสรมิไหลท่ำงถนนสำยบำงตะลุมพอ -    

      ถนนชำยทะเล หมูท่ี ่8  

      ต ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนงั จงัหวดั    

      นครศรีธรรมรำช 

จ ำนวน 365,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เสรมิไหลท่ำงถนนหนิคลุกสำยบำง

ตะลุมพอ ถนนชำยทะเล หมูท่ี ่8 ต ำบลขนำบนำก 

 

 

 

      

  



โดยท ำกำรขยำยไหลท่ำงลงหนิคลุกสองขำ้ง

ทำง ขนำดกวำ้ง  0.50  เมตร  

 ยำว  2,700  เมตร   

 หนำ  0.20  เมตร หรือหนิคลุกไมน้่อย

กวำ่  540  ลบ.ม.  พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์

โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  

(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด)   

-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล  

พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่6 พ.ศ.2552 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

 หน้ำ 109 ล ำดบัที ่35 

 

 

  งบเงนิอุดหนุน รวม 140,000 บำท 
  

   5. เงนิอดุหนุน รวม 140,000 บำท 
  

   5.1 เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร       
  

    
(1)โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยพำดสำยระบบ   

     ไฟฟ้ำสำธำรณะ หมูท่ี ่1,2 ต ำบลขนำบนำก อ ำเภอ  

      ปำกพนงั จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

จ ำนวน 60,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขยำยเขตระบบ

จ ำหน่ำยพำดสำยไฟฟ้ำสำธำรณะ และตดิต ัง้มเิตอร์

ไฟฟ้ำ  หมูท่ี ่ 1,2  ต ำบลขนำบนำก

ระยะทำง  515  เมตร 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ

อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.

2559 

- แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 10 ล ำดบัที ่13 

      

  

    
(2)โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยพำดสำยระบบ   

     ไฟฟ้ำสำธำรณะ หมูท่ี ่6 ต ำบลขนำบนำก 

     อ ำเภอปำกพนงั จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

จ ำนวน 80,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขยำยเขตระบบ

จ ำหน่ำยพำดสำยไฟฟ้ำสำธำรณะ และตดิต ัง้มเิตอร์

ไฟฟ้ำ หมูท่ี ่ 6 ต ำบลขนำบนำก 

 ระยะทำง  860  เมตร 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ

อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 11 ล ำดบัที ่14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน 

 
  

 งำนสง่เสรมิและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน รวม 80,000 บำท 
  

  งบด ำเนินงำน รวม 80,000 บำท 
  

   1.คำ่ใช้สอย รวม 80,000 บำท 
  

   1.1รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้   

       ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ 
      

  

    
(1) โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำ อบต. 

      (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 153 ล ำดบัที ่  

       176) 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรจดัท ำ

แผนพฒันำ อบต. เชน่ คำ่ป้ำยไวนิล คำ่อำหำรวำ่ง

และเครือ่งดืม่ และคำ่วสัดอุุปกรณ์ตำ่ง ๆ ที่

จ ำเป็น ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำร

จดัท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2  

พ.ศ.2559 

-หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0891.4/

ว 856 ลงวนัที ่12 มนีำคม 2553 

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

 

      

  
    (2) โครงกำรเผยแพรค่วำมรูท้ำงกฏหมำยสูชุ่มชน จ ำนวน 20,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยในโครงกำรเผยแพรค่วำมรูท้ำงกฏหมำยสู่

ชุมชน เชน่ คำ่ป้ำยไวนิล คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ และคำ่วสัดอุปุกรณ์ตำ่ง ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม และกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 53 ล ำดบัที ่61 

 

      

  

    
(3) โครงกำรยกระดบัมำตรฐำนสนิคำ้ป่ำจำก 

     (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 149  

      ล ำดบัที ่166) 

จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร

ยกระดบัมำตรฐำนสนิคำ้ป่ำจำก  โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบดว้ย คำ่อำหำร,อำหำรวำ่งพรอ้มเครือ่งดืม่

,คำ่ป้ำยประชำสมัพนัธ์,คำ่วทิยกร,วสัดอุปุกรณ์

ส ำหรบัโครงกำร ฯลฯ 

 

 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

กำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ อปท. 

พ.ศ.2559 

      

  



-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

 
    (4) โครงกำรสง่เสรมิกลุ่มสตรีภำยในต ำบลขนำบนำก จ ำนวน 10,000 บำท   

      

  
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร

สง่เสรมิกลุ่มสตรีภำยในต ำบลขนำบนำก  โดยมี

คำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย คำ่อำหำร,อำหำรวำ่งพรอ้ม

เครือ่งดืม่,คำ่ป้ำยประชำสมัพนัธ์,คำ่วทิยกร,วสัดุ

อปุกรณ์ส ำหรบัโครงกำร ฯลฯ 

-เป็นไปตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบั

ที ่6 พ.ศ.2552 มำตรำ 59 

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

-ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว้ำดว้ยกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

และกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรบัเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิฯลฯ 

-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

 หน้ำ 135 ล ำดบัที ่122  

 

      

  

    

(5) โครงกำรสง่เสรมิอำชีพใหแ้กป่ระชำชนในต ำบล    

       ขนำบนำก 

       (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 148 ล ำดบัที ่   

       163) 

จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  
-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร

สง่เสรมิอำชีพใหแ้กป่ระชำชนในต ำบล 

ขนำบนำก  โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย คำ่อำหำร,

อำหำรวำ่งพรอ้มเครือ่งดืม่,คำ่ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์,คำ่วทิยำกร,วสัดอุุปกรณ์ส ำหรบั

โครงกำร ฯลฯ 

-เป็นไปตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบั

ที ่6 พ.ศ.2552 มำตรำ 59 

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

-ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว้ำดว้ยกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

และกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรบัเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิฯลฯ 

 

 

      

  
แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 

 
  

 งำนกีฬำและนนัทนำกำร รวม 150,000 บำท 
  

  งบด ำเนินงำน รวม 150,000 บำท 
  

   1. คำ่ใชส้อย รวม 150,000 บำท 
  

   1.1 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้   

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ 
      

  
    (1)โครงกำรแขง่ขนักีฬำ-กรีฑำของโรงเรียนในต ำบล  จ ำนวน 150,000 บำท   



     และระหวำ่งต ำบล 

    (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 145  

     ล ำดบัที ่153) 

      

  
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร   

 แขง่ขนักีฬำ-กรีฑำของโรงเรียนในต ำบลและ

ระหวำ่งต ำบล โดยมคีำ่ใช้จำ่ยประกอบดว้ย คำ่เบีย้

เล้ียงของนกักีฬำ,คำ่ชุดนกักีฬำ,คำ่น ้ำดืม่และ

น ้ำแข็ง,คำ่เวชภณัฑ์ยำ ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

กำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

 

      

  
 งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 541,000 บำท 

  

  งบด ำเนินงำน รวม 525,000 บำท 
  

   1. คำ่ใชส้อย รวม 525,000 บำท 
  

   1.1 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ 

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ 
      

  

    
(1) โครงกำรจดังำนแขง่ขนัเรือเพียว 

     (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 143  

      ล ำดบัที ่149) 

จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดั

งำนแขง่ขนัเรือเพียว โดยมีคำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบดว้ย คำ่จำ้งเหมำจดัเตรียมสนำมแขง่ขนั

และอปุกรณ์ส ำหรบัแขง่ขนั,คำ่เชำ่

เต็นท์ เกำ้อี ้คำ่เงนิรำงวลั ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

กำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ อปท. 

พ.ศ.2559 

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

 

      

  

    
(2) โครงกำรจดังำนประเพณี"ลอยกระทง" 

      (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 142  

       ล ำดบัที ่  146) 

จ ำนวน 170,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดั

งำนประเพณี"ลอยกระทง" โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบดว้ย คำ่เชำ่เวทีกลำง คำ่เชำ่

เต็นท์ โตะ๊ เกำ้อี ้ป้ำยไวนิล ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

กำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

 

      

  



    
(3) โครงกำรจดังำนวนักตญัญแูละรดน ้ำผูส้งูอำยุ 

      (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 142 

       ล ำดบัที ่145) 

จ ำนวน 150,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดั

งำนวนักตญัญแูละรดน ้ำผูสู้งอำยุ โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบดว้ย คำ่ตกแตง่สถำนที,่คำ่อำหำรและ

เครือ่งดืม่,คำ่ป้ำยประชำสมัพนัธ์,คำ่ของรำงวลั,คำ่

วสัดอุุปกรณ์ตำ่ง ๆ  

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

กำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

 

      

  

    
(4) โครงกำรจดังำนวนัส ำคญัตำ่ง ๆ ของทำงรำชกำร 

      (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 143  

       ล ำดบัที ่148) 

จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดั

งำนวนัส ำคญัตำ่ง ๆ ของทำงรำชกำร โดยมี

คำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย คำ่วสัดุ

อปุกรณ์ ธง พำน พวงมำลำ ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

กำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

 

 

 

      

  

    

(5) โครงกำรจดังำนส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำ และ  

       วนัเขำ้พรรษำ 

       (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 145 ล ำดบัที ่ 

       155) 

จ ำนวน 15,000 บำท 

  

      

  
 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดั

งำนส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำ(วนัเขำ้พรรษำ) โดย

มคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย คำ่จดัซ้ือตน้เทียน ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงหมำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

กำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

      

  

    
(6) โครงกำรสืบสำนภูมปิญัญำทอ้งถิน่ 

      (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 142  

      ล ำดบัที ่144) 

จ ำนวน 40,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบ

สำนภมูปิญัญำทอ้งถิน่ โดยมีคำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบดว้ย คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตกแตง่สถำนที ่, 

      

  



คำ่ป้ำย,คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่,คำ่วสัดุ

อปุกรณ์  ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและ

กำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-พรบ.กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560 

 

  งบเงนิอุดหนุน รวม 16,000 บำท 
  

   2. เงนิอดุหนุน รวม 16,000 บำท 
  

   2.1 เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร       
  

    (1) โครงกำรจดักจิกรรมแห่หมรบังำนประเพณี   

      เทศกำลเดอืนสบิ 

จ ำนวน 3,000 บำท 

  

      

  
เพือ่อดุหนุนงบประมำณให้กบัทีท่ ำกำรปกครอง

อ ำเภอปำกพนงั ในโครงกำรจดักจิกรรมแหห่มรบั

งำนประเพณีเทศกำลเดอืนสบิ เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเป็น

คำ่จำ้งท ำเรือนหมรบั ,ผำ้ระบำยหลำกส,ีดอกไม้

นำนำพนัธุ์,วสัดุอปุกรณ์ตำ่ง ๆ  

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564  

หน้ำ 163 ล ำดบัที ่7 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ

อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.

2559 

 

-หนงัสอืทีว่ำ่กำรอ ำเภอปำกพนงั 

 ที ่นศ 0718/119 ลงวนัที ่14 ม.ิย.

2561 เรือ่ง ขอรบักำรสนบัสนุน

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 

      

  
    (2) โครงกำรจดังำนประเพณีมำฆบชูำแหผ่ำ้ขึน้ธำตุ จ ำนวน 13,000 บำท   

      

  
  เพือ่อดุหนุนงบประมำณใหก้บัทีท่ ำกำรปกครอง   

อ ำเภอปำกพนงั ในโครงกำรจดังำนประเพณี

มำฆบชูำแหผ่ำ้ขึน้ธำต ุเป็นคำ่จุตปจัจยัไทยธรรม

ถวำยพระสงฆ์,คำ่จำ้งกลองยำวและนำงร ำ,

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรแสดงศลิปินพื้นบำ้น,คำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรผลติผำ้พระบฎ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิ

อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.

2559 

-หนงัสอืทีว่ำ่กำรอ ำเภอปำกพนงั ที ่นศ 0718/119  

 ลงวนัที ่14 มถิุนำยน 2561 เรือ่ง ขอรบักำร

สนบัสนุนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 59 ล ำดบัที ่67 

 

 

      

  

 งำนวชิำกำรวำงแผนและสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว รวม 20,000 บำท 
  

  งบด ำเนินงำน รวม 20,000 บำท 
  



   1. คำ่ใชส้อย รวม 20,000 บำท 
  

   1.1รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้   

      ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ 
      

  

    
(1) โครงกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 

       (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 147  

        ล ำดบัที ่157) 

จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  
   ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร 

    สง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ โดยมคีำ่ใช้จำ่ย 

    ประกอบดว้ย คำ่ป้ำยโครงกำรแสดงจุดทอ่งเทีย่ว 

    ภำยในต ำบล พรอ้มตดิต ัง้ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ที ่

    สำมำรถเบกิจำ่ยไดต้ำมระเบยีบ ฯลฯ 

   -เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย 

    คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม และกำรเขำ้รบักำร 

    ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

 

 

 

 

 

      

  
แผนงำนกำรเกษตร 

 

  
 งำนสง่เสรมิกำรเกษตร รวม 20,000 บำท 

  
  งบด ำเนินงำน รวม 20,000 บำท 

  

   1. คำ่ใชส้อย รวม 10,000 บำท 
  

   1.1 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้   

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ 
      

  

    
(1) โครงกำรปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกียรต ิ

      (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 หน้ำ 155  

       ล ำดบัที ่184) 

จ ำนวน 5,000 บำท 

  

      

  
  ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรปลูกตน้ไม ้  

  เฉลมิพระเกียรต ิเชน่ คำ่ป้ำยไวนิล คำ่พนัธุ์ 

  ไม ้คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ  

  ทีส่ำมำรถเบกิไดต้ำมระเบยีบฯ 

 -เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำร  

  บรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

  ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552  

 -พระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำร 

  พสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

 -หนงัสอืกรมบญัชีกลำงดว่นทีส่ดุ ที ่กค 

  (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที ่9 มนีำคม 2561 

 

  

 
    

  

    

(2) โครงกำรอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำก  

 พระรำชด ำรฯิ 

 (แผนพฒันำสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้ำ 13 ล ำดบัที ่1  

จ ำนวน 5,000 บำท 

 

  

      

  
  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร  

  อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย คำ่อำหำร,อำหำรวำ่ง

  

 
    

  



และเครือ่งดืม่,คำ่ป้ำยไวนิล,คำ่ตอบแทนวทิยำกร

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ  ทีส่ำมำรถเบกิไดต้ำมระเบยีบฯ 

 -เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว 164 ลว.26 

ม.ค.2558 

 -พระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำร 

  พสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

 -หนงัสอืกรมบญัชีกลำงดว่นทีส่ดุ ที ่กค 

  (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที ่9 มนีำคม 2561 

 

   2. คำ่วสัด ุ รวม 10,000 บำท 
  

   วสัดกุำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซ้ือวสัดุ

กำรเกษตร เชน่ พนัธุ์พืช ปุ๋ ย  

วสัดเุพำะช ำ ฯลฯ 

 

 

      

  
แผนงำนกำรพำณิชย์ 

 
  

 งำนกจิกำรประปำ รวม 1,638,740 บำท   
  งบบุคลำกร รวม 307,620 บำท   
   1. เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 307,620 บำท   
   1.1 คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 265,440 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งใน

ต ำแหน่งพนกังำนผลติน ้ำประปำ 

 

      

  
   1.2  เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 42,180 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำนจำ้งใน

ต ำแหน่งพนกังำนผลติน ้ำประปำ 

 

      

  
  งบด ำเนินงำน รวม 772,120 บำท   
   2. คำ่ตอบแทน รวม 22,120 บำท   

   2.1 คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่  

       องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
จ ำนวน 22,120 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็น

ประโยชน์แก ่อปท. เชน่ 

-เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส ำหรบัพนกังำน 

-คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอืน่ ๆ 

-คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซอง 

-คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจำ้ง 

-คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

      

  
   3. คำ่วสัด ุ รวม 150,000 บำท   
   3.1 วสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 150,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง เชน่ มเิตอร์

น ้ำ ขอ้ตอ่ตำ่ง ๆ ทอ่พีวีซี กำวทำทอ่ ไมต้ำ่ง ๆ แปลง

ทำส ีปนูซีเมนต์ ตะป ูคอ้น กระเบือ้ง ทอ่น ้ำและ

อปุกรณ์ประปำ ฯลฯ 

 

      

  
   4. คำ่สำธำรณูปโภค รวม 600,000 บำท   
   4.1 คำ่ไฟฟ้ำ จ ำนวน 600,000 บำท   



      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำระบบประปำทีอ่ยูใ่นควำมดแูล

ขององค์กำรรหิำรสว่นต ำบลขนำบนำก 

 

      

  
  งบลงทุน รวม 559,000 บำท   
   5. คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง รวม 559,000 บำท   
   5.1 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค         

    
(1) โครงกำรวำงทอ่เมนประปำ หมูท่ี ่7 ต ำบล 

       ขนำบนำก อ ำเภอปำกพนงั 

       จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

จ ำนวน 559,000 บำท 

  

      

  
   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วำงทอ่เมนประปำ หมูท่ี ่7  

 

ต ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมรำช  โดยท ำกำรวำงทอ่เมนประปำ

ระยะทำงยำว 3,650 เมตร โดยวำง

ทอ่ PVC ช ัน้ 8.5 ขนำด

เสน้ผำ่ศนูย์กลำง 3 นิ้ว ระยะทำง 1,070 เมตร  

ทอ่ PVC ช ัน้ 8.5 ขนำด

เสน้ผำ่ศนูย์กลำง 2 นิ้ว ระยะทำง 2,220 เมตร  

ทอ่ PVC ช ัน้ 8.5 ขนำด

เสน้ผำ่ศนูย์กลำง 1 1/2 นิ้ว ระยะทำง 360 เมตร  

พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์

โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  

(ตำมแบบ อบต.ก ำหนด)   

-เป็นไปตำมพระรำชพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและ

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่6 พ.ศ.2552 

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกจิกำรประปำ

และกำรบ ำรุงรกัษำประปำหมูบ่ำ้น พ.ศ.2548 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

 หน้ำ 128 ล ำดบัที ่96 

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

แผนงำนงบกลำง 

 

 งบกลำง รวม 10,503,165 บำท 
  

  งบกลำง รวม 10,503,165 บำท 
  

   1. งบกลำง รวม 10,503,165 บำท 
  

   1.1  เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ ำนวน 90,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของ

พนกังำนจำ้ง/ผูช้่วยครู ผูด้แูลเด็ก ศนูย์พฒันำเด็ก

เล็กองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลขนำบนำก 

 

      

  
   1.2  เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ จ ำนวน 7,350,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ยงัชีพผูสู้งอำยุ ประจ ำปี

งบประมำณ 2562 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 

หน้ำ 51 ล ำดบัที ่59 

-หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง

ทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 2076  

ลว.5 ก.ค.2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรต ัง้

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 

งบประมำณ 2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไป เงนิอดุหนุน

ส ำหรบัโครงกำรเสรมิสรำ้งสวสัดกิำรทำงสงัคมฯ 

 

      

  
   1.3  เบีย้ยงัชีพคนพกิำร จ ำนวน 2,500,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ยงัชีพคนพกิำร ประจ ำปี

งบประมำณ 2562 

-หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง

ทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 2076  

ลว.5 ก.ค.2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรต ัง้

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ 2562 เงนิ

อดุหนุนท ั่วไป เงนิอดุหนุนส ำหรบัโครงกำรเสรมิ 

สรำ้งสวสัดกิำรทำงสงัคมฯ 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/

เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้ำ 52 ล ำดบัที ่60 

 

      

  
   1.4  เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ ำนวน 48,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สงเครำะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ของ

ต ำบลขนำบนำก 

-หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง

ทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 2076  

ลว.5 ก.ค.2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรต ัง้

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ 2562 เงนิ

อดุหนุนท ั่วไป เงนิอดุหนุนส ำหรบัโครงกำรเสรมิ 

 

สรำ้งสวสัดกิำรทำงสงัคมฯ 

-แผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 

 หน้ำ 136 ล ำดบัที ่124 

 

      

  



   1.5  ส ำรองจำ่ย จ ำนวน 250,000 บำท   

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกรณีฉุกเฉินทีม่สีำธำรณะ

ภยัทีเ่กดิขึน้หรือบรรเทำควำมเดอืดรอ้นของ

ประชำชนเป็นสว่นรวมเทำ่นัน้ 

 

      

  
   1.6  รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพนั         

       เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภำพองค์กำรบรหิำร  

   สว่นต ำบลขนำบนำก 

จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภำพ

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลขนำบนำก ในอตัรำรอ้ย

ละ 40 ของเงนิทีไ่ดร้บักำรจดัสรรจำก สปสช. 

 

      

  

   1.7  เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่น 

        ทอ้งถิน่ (กบท.) 
จ ำนวน 165,165 บำท 

  

      

  
เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จ บ ำนำญ

ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ 
      

  

                   

                   
 

     

          

  

     

  

  

     

 


