


องคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ
เขต/อําเภอ วังวิเศษ    จังหวัดตรัง

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

17 หมู 7   ซอย-  ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม)   แขวง/ตําบล วังมะปรางเหนือ
  เขต/อําเภอ วังวิเศษ  จังหวัดตรัง  92220

พื้นที่ 68.40 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,801 คน
ชาย 2,895 คน

หญิง 2,906 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ
อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู
บริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบ
ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,798,285.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 52,206,204.45 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,930,879.53 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 476,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 32,368,610.71 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 63,377.76 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 715,662.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 166,309.24 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 513,280.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 184,994.46 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 700.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,962,064.68 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 12,762,221.67 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,000,776.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 25,381,916.66 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 7,785,242.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,416,202.17 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,179,342.49 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,023,150.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 977,980.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,000,776.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 7,138,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ
อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 63,377.76 23,300.00 181,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

715,662.90 118,500.00 68,800.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 166,309.24 232,000.00 190,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

513,280.00 360,000.00 360,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 184,994.46 90,000.00 88,000.00

หมวดรายได้จากทุน 700.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,644,324.36 824,800.00 888,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,962,064.68 16,419,200.00 17,605,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,962,064.68 16,419,200.00 17,605,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 12,762,221.67 12,800,000.00 12,800,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,762,221.67 12,800,000.00 12,800,000.00

รวม 32,368,610.71 30,044,000.00 31,293,800.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ
อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,785,242.00 8,863,300.00 9,404,842.00

งบบุคลากร 9,416,202.17 11,619,500.00 11,080,360.00

งบดําเนินงาน 4,179,342.49 5,377,000.00 6,238,798.00

งบลงทุน 3,023,150.00 1,295,600.00 2,829,600.00

งบเงินอุดหนุน 977,980.00 2,888,600.00 1,740,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 25,381,916.66 30,044,000.00 31,293,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ

อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ
อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,818,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 539,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,459,938

แผนงานสาธารณสุข 558,230

แผนงานสังคมสงเคราะห 350,000

แผนงานเคหะและชุมชน 675,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 250,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,284,700

แผนงานการพาณิชย 873,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,404,842

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,293,800



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ

อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,404,842 9,404,842
    งบกลาง 9,404,842 9,404,842

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,815,040 2,298,000 355,320 9,468,360
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 0 0 1,707,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,107,920 2,298,000 355,320 7,761,240

งบดําเนินงาน 1,644,130 642,000 0 2,286,130
    คาตอบแทน 369,000 317,000 0 686,000

    คาใช้สอย 662,630 195,000 0 857,630

    คาวัสดุ 306,000 50,000 0 356,000

    คาสาธารณูปโภค 306,500 80,000 0 386,500

งบลงทุน 63,700 0 0 63,700
    คาครุภัณฑ 63,700 0 0 63,700

รวม 8,522,870 2,940,000 355,320 11,818,190

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 294,000 60,000 354,000
    คาใช้สอย 284,000 20,000 304,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

    คาตอบแทน 0 40,000 40,000

งบลงทุน 185,900 0 185,900
    คาครุภัณฑ 185,900 0 185,900

รวม 479,900 60,000 539,900

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบดําเนินงาน 594,738 594,738
    คาใช้สอย 200,000 200,000

    คาวัสดุ 394,738 394,738

งบเงินอุดหนุน 865,200 865,200
    เงินอุดหนุน 865,200 865,200

รวม 1,459,938 1,459,938
แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 358,230 358,230
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 188,230 188,230

    คาวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

รวม 558,230 558,230

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 350,000 350,000
    คาใช้สอย 350,000 350,000

รวม 350,000 350,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 675,000 675,000
    เงินอุดหนุน 675,000 675,000

รวม 675,000 675,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000
    คาใช้สอย 80,000 80,000

รวม 80,000 80,000

หน้า : 5/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 230,000 20,000 250,000
    คาใช้สอย 200,000 20,000 220,000

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

รวม 230,000 20,000 250,000

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,612,000 0 1,612,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,612,000 0 1,612,000

งบดําเนินงาน 285,700 807,000 1,092,700
    คาตอบแทน 39,800 0 39,800

    คาใช้สอย 185,500 205,000 390,500

    คาวัสดุ 60,400 602,000 662,400

งบลงทุน 0 2,580,000 2,580,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,580,000 2,580,000

รวม 1,897,700 3,387,000 5,284,700

หน้า : 7/8



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 873,000 873,000
    คาใช้สอย 470,000 470,000

    คาวัสดุ 208,000 208,000

    คาสาธารณูปโภค 195,000 195,000

รวม 873,000 873,000

หน้า : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ
อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 748.00 24.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 4,372.57 2,231.23 2,300.00 -13.04 % 2,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 14,263.43 20,001.53 10,000.00 1,550.00 % 165,000.00
     ภาษีป้าย 8,259.00 41,121.00 10,000.00 30.00 % 13,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 27,643.00 63,377.76 23,300.00 181,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,823.60 1,280.40 2,000.00 -40.00 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 40.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

10.00 100.00 0.00 100.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 789.00 1,960.50 5,000.00 -10.00 % 4,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 250.00 470.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 4,400.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 104,071.00 706,752.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00 0.00 4,500.00 11.11 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 290.00 200.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 4,200.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 111,473.60 715,662.90 118,500.00 68,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 1,800.00 3,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ดอกเบี้ย 221,537.34 163,309.24 222,000.00 -18.92 % 180,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 2,239.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 225,576.34 166,309.24 232,000.00 190,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 342,074.00 497,760.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 6,411.00 15,520.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 348,485.00 513,280.00 360,000.00 360,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 10,000.00 -20.00 % 8,000.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 43.59 10.36 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 37,300.00 173,900.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 27,869.33 11,084.10 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 65,212.92 184,994.46 90,000.00 88,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 700.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 700.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 458,434.39 441,803.58 451,000.00 2.00 % 460,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,319,154.60 9,498,648.07 8,320,000.00 11.78 % 9,300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,339,011.03 2,555,977.28 2,340,000.00 6.84 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 70,224.47 76,271.05 70,200.00 6.84 % 75,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,452,110.24 4,705,099.98 4,452,000.00 1.08 % 4,500,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 44,086.00 41,000.00 44,000.00 -9.09 % 40,000.00
     คาภาคหลวงแร 46,492.23 50,147.10 47,000.00 -14.89 % 40,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 39,502.66 25,961.62 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

649,434.00 543,563.00 650,000.00 -7.69 % 600,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 4,580.00 23,593.00 5,000.00 900.00 % 50,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,423,029.62 17,962,064.68 16,419,200.00 17,605,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,197,928.00 12,762,221.67 12,800,000.00 0.00 % 12,800,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 12,197,928.00 12,762,221.67 12,800,000.00 12,800,000.00
รวมทุกหมวด 29,399,348.48 32,368,610.71 30,044,000.00 31,293,800.00

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:30:21 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ

อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,293,800   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 181,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,000 บาท

ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินแล้ว แตยังมีลูกหนี้ค้างภาษีประเภทนี้อยู เมื่อ
จัดเก็บได้จะมีคาปรับและเงินเพิ่มเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นเงินคาภาษีตาม
ประเภทนั้นเกิดขึ้นด้วย จึงประมาณการรับไว้เทากับปงบ
ประมาณ  2565  

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 2,000 บาท

ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษี
บํารุงท้องที่แล้ว แตยังมีลูกหนี้ค้างภาษีประเภทนี้อยู เมื่อจัดเก็บ
ได้จะมีคาปรับและเงินเพิ่มเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นเงินคาภาษีตาม
ประเภทนั้นเกิดขึ้นด้วย จึงประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปงบ
ประมาณที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 165,000 บาท

เนื่องจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลงและ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะบังคับใช้การจัดเก็บคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างอยางเต็มรูปแบบหลังจากที่ได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินใน
บางประเภท และยกเว้นตามมูลคาของสิ่งปลูกสร้าง จึงประมาณ
การรับไว้มากกวาปที่ผานมา โดยอ้างอิงข้อมูลจากระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ภาษีป้าย จํานวน 13,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงปงบประมาณ  2565
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 68,800 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,200 บาท

ได้รับการจัดสรรจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่น้อยลง และอ้าง
อิงข้อมูลที่ได้รับจริงในปงบประมาณ 2565 (ต.ค. -ก.ค.) จึง
ประมาณการรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ  2565

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2565  ซึ่งคาดวานา
จะได้รับคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีการจัด
เก็บคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมาเนื่องจากมีโครงการกอสร้าง
น้อยกวา 

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2565

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากการบังคับใช้ให้มีการ
ขออนุญาตกอสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ฯ
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คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปงบประมาณ  2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 190,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ  2565

ดอกเบี้ย จํานวน 180,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  

รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณ  2565

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 360,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 350,000 บาท

ประมาณไว้เทากับปงบประมาณ  2565

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ  2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 88,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2565

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมาเนื่องจากเทียบกับรายรับจริง
ของป  2565

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ  2565  โดยเทียบกับรายรับ
จริงของป  2565

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,605,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 460,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,300,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวานาจะได้รับ
การจัดสรรน้อยกวาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวานาจะได้รับ
การจัดสรรน้อยกวาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวานาจะได้รับ
การจัดสรรน้อยกวาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมาเนื่องจากเปรียบเทียบกับที่ได้
รับจริงในปงบประมาณ  2565

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวากับปที่ผานมาโดยเทียบกับที่ได้รับจริงใน
ป  2565

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเพิ่มขึ้นตามมูลคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมาโดยเทียบเคียงกับที่ได้รับจริง
ตามปงบประมาณ  2565
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 12,800,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,800,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปงบประมาณ  2565
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 59,048 41,353 79,200 16.16 % 92,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,140 2,699 3,200 0 % 3,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,424,600 5,639,800 6,266,400 5.86 % 6,633,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,397,600 1,502,400 1,629,600 1.62 % 1,656,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 30,000 0 % 30,000

เงินสํารองจาย 122,087.5 116,990 600,276 -31.67 % 410,166

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 344,880 7.25 % 369,876

เงินสมทบกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 400,807 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวัง
มะปรางเหนือ

0 0 100,000 0 % 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ
อําเภอวังวิเศษ    จังหวัดตรัง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต
.วังมะปรางเหนือ (สปสช.)

0 0 110,000 0 % 110,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต
.วังมะปรางเหนือ (สปสช)

110,000 110,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

177,095 354,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 7,712,377.5 7,785,242 9,163,556 9,404,842
รวมงบกลาง 7,712,377.5 7,785,242 9,163,556 9,404,842
รวมงบกลาง 7,712,377.5 7,785,242 9,163,556 9,404,842

รวมแผนงานงบกลาง 7,712,377.5 7,785,242 9,163,556 9,404,842
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 456,894.19 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 37,634.83 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 37,634.83 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,800,000 1,648,800 1,247,200 -18.02 % 1,022,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 2,267,363.85 1,931,920 1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,784,701.93 2,948,951.87 3,833,280 8.4 % 4,155,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 83,774 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 164,161.29 159,080.45 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 342,120 407,426 595,560 1.55 % 604,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 66,366 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,434,983.22 3,665,598.32 4,776,840 5,107,920
รวมงบบุคลากร 5,919,703.22 5,932,962.17 6,708,760 6,815,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 33,400 350,000 -94.29 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 7,140 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 272,816 269,722 294,000 0 % 294,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 38,000 31.58 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 305,820 334,162 687,000 369,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 340,898 330,605.82 185,000 -45.95 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 33,675 34,025 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 228,144 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  อบต.วังมะปรางเหนือ

0 0 37,000 197.62 % 110,120

คาใช้จายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต.วังมะปรางเหนือ

209,960 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 366,849.5 170,182 165,000 -9.09 % 150,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 115,000 -13.04 % 100,000

โครงการกําจัดวัชพืชสองข้างทางภายในเขต 
อบต.วังมะปรางเหนือ

0 0 22,000 0.27 % 22,060

โครงการจัดเวทีประชาคม 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมคุณธรรมนําสังคมอยูดีมีสุข 0 0 0 100 % 70,450

โครงการอบรมกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง (กปน.)

0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,237.79 23,786.73 30,000 166.67 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 981,620.29 558,599.55 852,144 662,630
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 130,195 221,549 116,000 -9.48 % 105,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,080 10,000 -30 % 7,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 55,950 26,060 25,000 0 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 0 32,918 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,719.37 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,324.46 66,512.43 110,000 -9.09 % 100,000

วัสดุการเกษตร 580 51,950 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 97,562 67,681 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 14,900 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 359,230.83 467,750.43 340,000 306,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 183,276.33 138,730.1 200,000 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 52,775.01 51,666.9 60,000 -33.33 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,916.34 17,595.01 20,000 -25 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,408.2 0 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 60,348 64,093 61,000 -18.03 % 50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 1,500 0 % 1,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 317,723.88 272,085.01 342,500 306,500
รวมงบดําเนินงาน 1,964,395 1,632,596.99 2,221,644 1,644,130

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,500 2,500 2,500 -100 % 0

เก้าอี้ทํางานผู้บริหาร 9,800 4,900 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 94,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  ขนาด  
12,000  บีทียู

0 0 0 100 % 16,800

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  ขนาด  
24,000  บีทียู

0 0 0 100 % 24,900

โซฟาไม้พร้อมเบาะรอง 12,800 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 4,500 5,500 11,000 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน 0 0 5,700 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โต๊ะทํางาน 0 0 15,900 -100 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร 11,800 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 8,400 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ทํางานของประธาน
สภา

15,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ทํางานของรอง
ประธานสภา

0 14,900 0 0 % 0

โต๊ะทํางานระดับ  3-6 0 0 4,300 -100 % 0

โต๊ะหมูบูชา 8,500 0 0 0 % 0

โทรศัพท์ภายใน 4,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดไมโครโฟนไร้สาย 85,515 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 29,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 50,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก 0 16,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 43,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  
Card  Reader)

3,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 340,215 87,600 41,900 63,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างห้องน้ําของ อบต. 199,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 199,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 539,715 87,600 41,900 63,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิิน

0 0 20,000 -100 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไป 8,423,813.22 7,653,159.16 8,992,304 8,522,870
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,437,266.21 1,591,710 1,703,040 5.99 % 1,805,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

16,717.59 16,230 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 330,600 345,600 415,900 6.04 % 441,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 9,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,826,583.8 1,995,540 2,179,940 2,298,000
รวมงบบุคลากร 1,826,583.8 1,995,540 2,179,940 2,298,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

77,900 171,350 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 1,680 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 186,000 186,000 186,000 3.23 % 192,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 279,350 378,530 311,000 317,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,280 2,097 8,000 -37.5 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการ "คลินิก
ประปา อบต. เติมน้ําใจให้ประชาชน"

0 0 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการจ้างเหมา
สํารวจข้อมูลแผนที่ภาษี(ภาคสนาม)

314,500 50,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

35,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 221,693 112,074 60,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 60,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 35,000 14.29 % 40,000

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจัดเก็บราย
ได้ด้วยระบบสารสนเทศ

0 0 0 100 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,340 13,640 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 575,813 177,811 143,000 195,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 39,657.55 61,891 15,000 66.67 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,008.56 2,115.42 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,188 36,110 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 53,854.11 100,116.42 35,000 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 8,108 27,052 55,000 9.09 % 60,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,108 27,052 75,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 917,125.11 683,509.42 564,000 642,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,500 0 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 8,800 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 54,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน 5,500 5,500 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน(เพิ่มเติม) 0 5,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 0 0 4,300 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565  10:32 หน้า : 11/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 30,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 12,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,500 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก 21,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 0 43,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,000 108,100 4,300 0
รวมงบลงทุน 84,000 108,100 4,300 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,827,708.91 2,787,149.42 2,748,240 2,940,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 145,320 144.51 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 145,320 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 145,320 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 145,320 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,251,522.13 10,440,308.58 11,885,864 11,818,190
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 72,000 70,000 86,000 -2.33 % 84,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการรณรงค์ ป้องกันเพื่อลด
อุบัติภัยในชวงเทศกาลสําคัญ

9,990 3,308 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม  จัดตั้ง  สมาชิกอาสา
สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลวัง
มะปรางเหนือ

95,706.1 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 177,696.1 73,308 86,000 284,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 9,500 -47.37 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 62,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 76,500 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 177,696.1 73,308 162,500 294,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV  
บริเวณอาคารที่ทําการ อบต.วังมะปราง
เหนือ

0 0 0 100 % 185,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 185,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 185,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 177,696.1 73,308 162,500 479,900
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการรณรงค์  ป้องกันเพิิอลด
อุบัติภัยในชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทาง
ถนนในชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 60,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 40,000 60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 177,696.1 73,308 202,500 539,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 120,913 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 1,500 13,233.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 120,913 0 1,500 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 410,000 -3.72 % 394,738

คาอาหารเสริม (นม) 185,266 182,983 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 185,266 182,983 410,000 394,738
รวมงบดําเนินงาน 306,179 182,983 411,500 594,738
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

817,000 817,980 856,800 0.98 % 865,200

รวมเงินอุดหนุน 817,000 817,980 856,800 865,200
รวมงบเงินอุดหนุน 817,000 817,980 856,800 865,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,123,179 1,000,963 1,268,300 1,459,938
รวมแผนงานการศึกษา 1,123,179 1,000,963 1,268,300 1,459,938

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

0 0 20,000 -100 % 0

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี

0 16,392 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ฯ

110,860 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการรณรงค์  ป้องกัน  ควบคุม
และดูแลรักษาโรคที่มีแมลงและแมงเป็น
พาหะ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์  ป้องกัน  ควบคุมและดูแล
รักษาโรคที่มีแมลงและแมงเป็นพาหะ

0 0 0 100 % 33,230

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะต้นทาง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ฯ

0 0 125,000 -20 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 110,860 16,392 165,000 188,230
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 132,209 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 132,209 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 110,860 148,601 215,000 358,230

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน 
  หมูที่  6  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน 
หมูที่  3  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 5,900 0 % 5,900

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 
2 (โครงการพระราชดําริ ฯ)

0 0 4,350 0 % 4,350

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
หมูที่  7  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 4,350 0 % 4,350

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
หมูที่ ๑๐  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 4,350 0 % 4,350

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
หมูที่ ๘  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 4,350 0 % 4,350
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 
๔
(โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 4,350 0 % 4,350

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมูที่ 
10 บ้าน
อาวกลาง  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 9,250 0 % 9,250

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมูที่ 
๘ บ้านวังทอง  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 9,250 0 % 9,250

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัย หมูที่  3 
(โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 7,050 0 % 7,050

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัย หมูที่  6  (โครงการพระราช
ดําริ ฯ )

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุม
ชน หมูที่ 5 (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 14,000 0 % 14,000

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน 
หมูที่  1 (โครงการพระราชดําริ ฯ)

0 0 11,550 0 % 11,550

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน 
หมูที่  10  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 6,400 0 % 6,400

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน 
หมูที่  2 (โครงการพระราชดําริ ฯ)

0 0 7,700 0 % 7,700
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โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน 
หมูที่  4 (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 7,700 0 % 7,700

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน 
หมูที่  7 (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 7,700 0 % 7,700

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน 
หมูที่  8 (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 6,400 0 % 6,400

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน 
หมูที่  9  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 11,550 0 % 11,550

โครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก 
หมูที่  6 (โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก หมูที่  3 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

0 0 7,050 0 % 7,050

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมูที่  1
(โครงการพระราชดําริ ฯ)

0 0 2,950 0 % 2,950

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมูที่  2 
(โครงการพระราชดําริ ฯ)

0 0 7,950 0 % 7,950

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมูที่  4 (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

0 0 7,950 0 % 7,950
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมูที่  7  (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

0 0 7,950 0 % 7,950

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมูที่  9  (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

0 0 2,950 0 % 2,950

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมูที่ ๕(โครงการพระราชดําริ ฯ )

0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์  หมูที่  5 (โครงการพระราชดําริ ฯ 
)

0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่  1 (โครงการพระราชดําริ ฯ)

0 0 5,500 0 % 5,500

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่  9 (โครงการพระราชดําริ ฯ 
)

0 0 5,500 0 % 5,500

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ฯลฯ 
หมูบ้านละ  20,000  บาท  จํานวน  10  
หมูบ้าน

200,000 160,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 200,000 160,000 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 160,000 200,000 200,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 310,860 308,601 415,000 558,230
รวมแผนงานสาธารณสุข 310,860 308,601 415,000 558,230

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนและชวยเหลือผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณคา
ผู้สูงอายุและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ของกองทุนสวัสดิการ ฯ

0 0 40,000 275 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,690 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 3,879 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 6,569 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 6,569 40,000 350,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 6,569 40,000 350,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 6,569 40,000 350,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 684,150 856,920 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

945 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 535,200 549,600 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,460 39,180 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,306,755 1,487,700 0 0
รวมงบบุคลากร 1,306,755 1,487,700 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

19,000 0 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 420 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 22,225 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 44,000 22,645 0 0

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565  10:32 หน้า : 24/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,958 4,988.14 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เดิน
ทางไปราชการ

43,040 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,380 1,800 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 48,378 6,788.14 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,581 11,438 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 436.32 903.57 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,655 19,320 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 32,672.32 31,661.57 0 0
รวมงบดําเนินงาน 125,050.32 61,094.71 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 2,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 5,900 0 0 % 0
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โทรศัพท์ภายใน 1,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

21,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่  1

21,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer)  
สําหรับกระดาษขนาด  A3

6,200 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,400 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,400 8,400 0 0
รวมงบลงทุน 53,400 8,400 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,485,205.32 1,557,194.71 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 45,938 24,408 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,800 73,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 61,738 97,408 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 265,766 161,496 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 221,500 243,798 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 770 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,221.2 9,704.5 0 0 % 0

วัสดุสํารวจ 979 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 497,236.2 414,998.5 0 0
รวมงบดําเนินงาน 558,974.2 512,406.5 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

5. โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบ
ประปา  หมูที่  8

529,900 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 529,900 0 0 0
รวมงบลงทุน 529,900 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการติดตั้ง ปรับปรุงบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณถนน

558,567.2 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 0 0 1,423,172 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 0 0 398,100 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดตรัง 0 0 0 100 % 60,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ห้วยยอด

0 0 0 100 % 615,000

รวมเงินอุดหนุน 558,567.2 0 1,821,272 675,000
รวมงบเงินอุดหนุน 558,567.2 0 1,821,272 675,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,647,441.4 512,406.5 1,821,272 675,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,132,646.72 2,069,601.21 1,821,272 675,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพ
การทําขนมไทย

29,916 9,250 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพ
การทําผลิตภัณฑ์สมุนไพร

29,361 9,940 0 0 % 0

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

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

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลวัง
มะปรางเหนือ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน  แก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะต้นทาง

0 0 15,000 -100 % 0
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 59,277 19,190 90,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 59,277 19,190 90,000 80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 59,277 19,190 90,000 80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 59,277 19,190 90,000 80,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการแขงขันกีฬา อบต.วัง
มะปรางเหนือต้านยาเสพติด

0 0 30,000 566.67 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 11,160 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 11,160 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 11,160 0 60,000 230,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 11,160 0 60,000 230,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 15,000 33.33 % 20,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมนําสังคมอยูดีมีสุข 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 20,000 20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11,160 0 80,000 250,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 943,068 0.74 % 950,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 570,840 2.48 % 585,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 33,400 4.79 % 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,589,308 1,612,000
รวมงบบุคลากร 0 0 1,589,308 1,612,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 27,800 7.19 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 37,800 39,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 100,000 9 % 109,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -56.67 % 13,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 35 % 13,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 190,000 185,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 8,000 0 % 8,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 6,000 -35 % 3,900

วัสดุการเกษตร 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 2,000 -100 % 0

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

วัสดุการศึกษา 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุสํารวจ 0 0 4,000 0 % 4,000

วัสดุจราจร 0 0 2,500 0 % 2,500

วัสดุอื่น 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 74,500 60,400
รวมงบดําเนินงาน 0 0 302,300 285,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,891,608 1,897,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 415,270 264,480 74,000 1.35 % 75,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 130,000 0 % 130,000

รวมค่าใช้สอย 415,270 264,480 204,000 205,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 377,110 -20.45 % 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 260,000 0 % 260,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 56,000 -46.43 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 705,110 602,000
รวมงบดําเนินงาน 415,270 264,480 909,110 807,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

สวานไฟฟ้า 0 3,950 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ  ขนาดกําลังขยาย  30  เทา 0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 21,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 55,550 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างบันไดทาน้ําข้างศาลา  หมู
ที่  4

249,000 0 0 0 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน  
อบต.วังมะปรางเหนือ

0 0 0 100 % 500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตง.ถ88-017  แยกทางหลวงชนบท  ตง 
1016 (วังวิเศษ) - ในบ้าน ระยะที่  4  หมูที่ 
 4  ตําบลวังมะปรางเหนือ  อําเภอวังวิเศษ  
จังหวัดตรัง  ชวง กม.0+281 ถึง กม. 
0+481

0 0 500,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตง.ถ88-037  แยกทางหลวงหมายเลข  
4225(ห้วยไมแห้ง) - ตอเขตเทศบาลตําบล
วังวิเศษ (ลิกไนต์)  ระยะที่  2  หมูที่  1  
ตําบลวังมะปรางเหนือ  อําเภอวังวิเศษ  
จังหวัดตรัง ชวง กม.0+180  ถึง กม.0+380

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
แยกทางหลวงชนบท ตง 1013 (บ้านนาย
สมบูรณ์) - บางพน  หมูที่  5

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
แยกทางหลวงหมายเลข  4 (ชองหาร) - ตอ
เขต อบต.กะลาเส (สระน้ํา คพต.)  หมูที่  3

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-031  แยกทางหลวงหมายเลข 
4278 (ทอนแจ้) - ตอเขต อบต.อาวตง (บาง
คราม) หมูที่  9

0 0 0 100 % 1,000,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ
88-029  แยกทางหลวงท้องถิ่น  ตง.ถ
88-023 (วังทอง) - ตอเขตเทศบาลตําบลวัง
วิเศษ (ลิกไนต์)  หมูที่  8  ผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ระยะทาง  600  เมตร  หนา  
0.15  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.วังมะปรางเหนือกําหนด)

0 1,469,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-016  แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ
88-001(พรุเตียว) - ทุงควาย (ระยะ  2)  
หมูที่  3 ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะ
ทาง  510  เมตร  หนา  0.15  เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังมะปราง
เหนือกําหนด)

0 750,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสมปอง  หมูที่  7 (ระยะที่  3)  
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  
320  เมตร  หนา  0.15  เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังมะปราง
เหนือกําหนด)

0 500,000 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 100,000 -20 % 80,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างสํารวจออกแบบงานกอสร้าง 22,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 271,500 2,719,000 1,100,000 2,580,000
รวมงบลงทุน 271,500 2,774,550 1,100,000 2,580,000

รวมงานก่อสร้าง 686,770 3,039,030 2,009,110 3,387,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 686,770 3,039,030 3,900,718 5,284,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 125,800 130,927 325,900 -17.15 % 270,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,800 44,590 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 147,600 175,517 525,900 470,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 360 160 1,000 0 % 1,000

วัสดุกอสร้าง 6,670 188,020 190,000 -52.63 % 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 55,000 85,275 115,000 -21.74 % 90,000

วัสดุการเกษตร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุอื่น 4,500 4,650 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 66,530 278,105 333,000 208,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 254,669.7 140,981.87 194,000 0.52 % 195,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 254,669.7 140,981.87 194,000 195,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 468,799.7 594,603.87 1,052,900 873,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบซับเมิสซิเบิ้ลปัม  ขนาด  
1.5  แรงม้า

0 0 27,900 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบซับเมิสซิเบิ้ลปัม  ขนาด  
2.0  แรงม้า

0 0 29,990 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบซับเมิสซิเบิ้ลปัม  ขนาด  
5.0  แรงม้า

0 0 66,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบซับเมิสซิเบิ้ล
ปัม(Submersible  Punps)

29,990 28,500 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,990 44,500 123,890 0
รวมงบลงทุน 29,990 44,500 123,890 0

รวมงานกิจการประปา 498,789.7 639,103.87 1,176,790 873,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 498,789.7 639,103.87 1,176,790 873,000

รวมทุกแผนงาน 24,964,278.15 25,381,916.66 30,044,000 31,293,800
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ

อําเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,293,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,404,842 บาท
งบกลาง รวม 9,404,842 บาท

งบกลาง รวม 9,404,842 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานจ้าง อบต
.ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5 / ว9 ลว. 22 ม.ค. 2557,พรบ.ประกันสังคม พ
.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5 /ว81 ลว. 10 ก.ค. 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม พรบ.เงินทด
แทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลว. 24 ธ.ค.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,633,600 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดยจายแบบขั้นบันได  การ
ดําเนินงานถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2552 ฐานอํานาจตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130  ลว. 12  ก.ค. 2565
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,656,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ  การดําเนินงาน
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฐานอํานาจตาม
พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130  ลว
. 12  ก.ค. 2565

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส  ฐานอํานาจตามภารกิจถาย
โอน  มาตรา  16  แหง พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  การ
ดําเนินงานถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2548  พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ
.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือดวนที่สุด หนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130  ลว. 12  ก.ค. 2565

เงินสํารองจาย จํานวน 410,166 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีจําเป็น  หรือกรณีเรงดวนเพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประสบภัย
พิบัติตาง ๆ  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 369,876 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  จํานวนร้อยละ  2  ไมรวมเงินอุดหนุน  ฐานอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  , พรบ.บําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2500 
 และกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:52:21 หน้า : 2/62



เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังมะปรางเหนือ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของชุมชนและสังคมในการพัฒนาสู
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักการประชาชนออม  1  สวน  องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  1  สวน  และรัฐบาล  1 สวน  ฐานอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.วังมะปรางเหนือ (สปสช
.)

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.วัง
มะปรางเหนือ  ฐานอํานาจตามฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและหนังสือดวนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว 3230  ลว. 10  ต.ค. 2561  ประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือระดับพื้นที่  พ.ศ
.  2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,522,870 บาท

งบบุคลากร รวม 6,815,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้กับนายก อบต.และรอง
นายก อบต.ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ฯ รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้กับนายก อบต
.และรองนายก อบต.ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ฯ รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้กับนายก อบต.และรอง
นายก อบต.ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ฯ รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้กับเลขานุการนายก อบต
.ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ฯ รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,022,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้กับสมาชิกสภา อบต
.ประธาน /รองประธาน /เลขานุการ สภา อบต.ฐานอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล ฯ รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,107,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,155,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  10  อัตรา  ได้แก  ปลัด อบต.,รองปลัด อบต
. ,หัวหน้าสํานักปลัด , นักทรัพยากรบุคคล , นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน , นักพัฒนาชุมชน ,  นิติกร , นักจัดการงานทั่วไป , เจ้า
พนักงานธุรการ และนักวิชาการสาธารณสุข

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล  ตามสิทธิที่  ก
.อบต.กําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนนักบริหารงาน อบต.หรือ
ตําแหนงอื่น ๆ  ตามสิทธิที่  ก.อบต.กําหนด

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:52:21 หน้า : 5/62



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 604,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ   จํานวน  3 อัตรา  ได้แก  ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ , ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  และพนักงานขับรถ
ยนต 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างทั่วไป  จํานวน  2 อัตรา  ได้แก  นักการ และคนงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,644,130 บาท
ค่าตอบแทน รวม 369,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คาตอบแทน
ให้แกบุคลากรที่ อบต. แตงตั้งให้มาชวยปฏิบัติราชการ เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ฯลฯ  ฐานอํานาจตาม  พรบ.การเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2562 และคา
ใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท.ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างของ อปท. พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2558  หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.  และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ ว 27  ลว. 29  ธ.ค.  2559 ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
ตามคําสั่งของนายก อบต.  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อ/คาผอนชําระเงินกู้ให้แก
พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิตามระเบียบ ฯ  ฐานอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  ผู้บริหาร  และผู้มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ ฯ  ฐานอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563
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ค่าใช้สอย รวม 662,630 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ดังนี้
(1.1)  คาโฆษณาและเผยแพร
(1.2)  คาถายเอกสาร  เข้าปกหนังสือ  และจัดทําปกหนังสือตาง ๆ
(1.3)  คาทํากรอบรูป  เกียรติบัตรตาง ๆ
(1.4)  คาซักฟอกผ้ามาน  ผ้าปูโต๊ะ  และอื่น ๆ
(1.5)  คาระวางบรรทุกสิ่งของตาง ๆ
(1.6)  คาใช้จายในการดําเนินคดีและทํานิติกรรมตาง ๆ
(1.7)  คาธรรมเนียมตาง ๆ
(1.8)  คาเชาทรัพยสินเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของ  อบต.
(1.9)  คาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลาง  รถจักรยานยนต  หรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.10)  คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ
                      ฯลฯ
ฐานอํานาจตามหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0801.2/ว
 4044  ลว.  10  ก.ค.  2563 , หนังสือ มท 0808.2/ ว 2909  ลง
วันที่  27  เมษายน  2565 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.  2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารายจายในการเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นคาใช้จายในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล  
-คาใช้จายในงานรัฐพิธีตาง ๆ
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดงานรัฐพิธี  งานรัฐ
พิธี  งานศาสนพิธี  และงานอื่น ๆ  ที่หนวยงานราชการ
กําหนด  เชน  วันปยมหาราช  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ฯลฯ
 ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลว. 4 ก.พ.63

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  อบต
.วังมะปรางเหนือ

จํานวน 110,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ  "พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.วังมะปรางเหนือ"  เชน  คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  แผนพับ  ฯลฯ  ฐานอํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พรบ
.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ  2542  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  9  หน้า 122)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการที่จอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ  ฐานอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095  ลว
.  28 พ.ค.  2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝึกอบรมสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095  ลว.  28  พ.ค.  2564

โครงการกําจัดวัชพืชสองข้างทางภายในเขต อบต.วังมะปรางเหนือ จํานวน 22,060 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ  "กําจัดวัชพืชสองข้า
ทางภายในเขต อบต.วังมะปรางเหนือ"  เชน  คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  แผนพับ คาน้ํามัน ฯลฯ  ฐานอํานาจตาม  พรบ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม,  พรบ.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ  2542 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  11
  หน้า  122)
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โครงการสงเสริมคุณธรรมนําสังคมอยูดีมีสุข จํานวน 70,450 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมนํา
สังคมอยูดีมีสุข  เชน  คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  แผนพับ คาอา
หารฯลฯ  ฐานอํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,  พรบ.พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ  2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  11
  หน้า  122)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

-คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะที่มีอายุการใช้งาน
ครบ  6 ป  หรือระยะทางใช้งานครบ  120,000  กิโลเมตร  แล้ว
แตระยะใดถึงกอน  สําหรับรถสวนกลาง  ทะเบียน  กต  5895
  พัทลุง  ทะเบียน  กข  5131  ตรัง  และทะเบียน  1กฒ  4967
  ตรัง  ตามหนังสือ  มท  0808.2/ว 254  ลว.  15  ม.ค.  2563
-คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  กรณีเป็นจ้างเหมา
ทั้งคาสิงของและคาแรงงาน  หรือจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภาย
นอกเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติเชน  เรือ  เครื่องเรือ  รถตัด
หญ้า  เครื่องตัดหญ้า  คาพิมพดีด  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องปรับ
อากาศ  ตู้  โต๊ะ  คอมพิวเตอร  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 306,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สําหรับรถสวนกลาง
ทะเบียน   กต  5895  พัทลุง  ทะเบียน  กข  5131  ตรัง  และ
ทะเบียน  1กฒ  4967  ตรัง  เครื่องตัดหญ้า  ฯลฯ  ฐานอํานาจ
ตามหนังสือ  มท 0808.2/ว 2909  ลว.  27  เม.ย.  2565

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  
วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 306,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ทําการ อบต./ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
วังมะปรางเหนือ  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2562

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาลที่ทําการ อบต./ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ  ฐานอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทสํานักงาน  คาโทรศัพททางไกล
ภายในประเทศ  คาโทรศัพทเคลื่อนที่  รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการดังกลาว  และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพหรือโทรสาร  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุ
สื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่น ๆ  คาเชาคูสายในการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต  และสื่อสารอื่น ๆ  และรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ฐาน
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต  และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2562
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งบลงทุน รวม 63,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  ขนาด  12,000  บีทียู จํานวน 16,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง  ขนาด  12,000  บีทียู  จํานวน  1 
 เครื่อง  สําหรับติดตั้งห้องนายกองคการบริหารสวนตําบลวัง
มะปรางเหนือ  ดังนี้
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  12,000  บีทียู
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร  5
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3)  นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER)  สูงกวา
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ  1
 สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2564)
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เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  ขนาด  24,000  บีทียู จํานวน 24,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง  ขนาด  24,000  บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง
สําหรับติดตั้งห้องสํานักปลัด  ดังนี้
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  24,000  บีทียู
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร  5
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ  3
)  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)  สูงกวา
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ  1
 สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2564)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมน้อยกวา  4  แกน
หลัก (4 core)  
และ  8  แกนเสมือน (8 Thread)  และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณ
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo  Boost  หรือ  Max  Boost)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา    4  GHz  จํานวน  1  หนวย
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน  1  หนวย
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  ขนาด
ไมน้อยกวา  8  GB
-  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา  1  TB  หรือ  ชนิด  Solid  State  Drive  ขนาด
ความจุไมน้อยกวา  250  GB  จํานวน  1  หนวย
-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา  1,366 x 768  Pixel  และมีขนาดไมน้อยกวา  12  นิ้ว
-  มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา  ไม
น้อยกวา  3  ชอง
-  มีชองเชื่อมตอแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา  แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal)  หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง
-  สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา  Wi-Fi  (IEEE  802.11ac)  
และ  Bluetooth
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน  ธันวาคม  2564)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,940,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,298,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,298,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,805,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  5  อัตรา  ได้แก  ผู้อํานวย
การกองคลัง , นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการเงินและบัญชี , เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี  และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล  ตามสิทธิที่  ก
.อบต.กําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนนักบริหารงานการ
คลัง ระดับต้น หรือตําแหนงอื่น ๆ  ตามสิทธิที่  ก.อบต.กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 441,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ   จํานวน  3 อัตรา  ได้แก  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้ , ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ชวยเจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี

งบดําเนินงาน รวม 642,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 317,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) และเพื่อจายเป็นคาตอบ
แทนให้แกบุคลากรที่ อบต. แตงตั้งให้มาชวยปฏิบัติราชการของ
อบต. เชน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบล คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน  เป็น
ต้น  ฐานอํานาจตาม  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.  2560  หนังสือดวนที่สุดที่ มท กค 0402.5/ว 85   ลว
. 6 ก.ย. 2561  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
ตามคําสั่งของนายก อบต.  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559

คาเชาบ้าน จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อ/คาผอนชําระเงินกู้ให้แก
พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิตามระเบียบ ฯ  ฐานอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  ผู้บริหาร  และผู้มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ ฯ  ฐานอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563
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ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ดังนี้
(1.1)  คาโฆษณาและเผยแพร
(1.2)  คาถายเอกสาร  เข้าเลมหนังสือ  และจัดทําปกหนังสือ
ตาง ๆ
(1.3)  คาทํากรอบรูป  เกียรติบัตรตาง ๆ
(1.4)  คาซักฟอกผ้ามาน  ผ้าปูโต๊ะ  และอื่น ๆ
(1.5)  คาระวางบรรทุกสิ่งของตาง ๆ
(1.6)  คาใช้จายในการดําเนินคดีและทํานิติกรรมตาง ๆ
(1.7)  คาธรรมเนียมตาง ๆ
(1.8)  คาเชาทรัพยสินเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของ  อบต.    ฯลฯ 
(1.9)  คาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลาง  รถจักรยานยนต  หรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.  2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2563
 หนังสือ  กระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว 4044  ลว.  10
  ก.ค.  2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการภายในราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการที่จอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ  ฐานอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095  ลว
.  28 พ.ค.  2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้แกข้าราชการและพนักงาน ของ
กองคลัง เชน งานด้านการจัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนที่
ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ วิธีการงบประมาณ  ฐานอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2555  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม,   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1095  ลว.  28  พ.ค.  2564
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โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการ "โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชําระ
ภาษี"  เชน คาใช้จายในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน ข้อมูลสิ่งปลูก
สร้าง และข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  คา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก และ/หรือคาใช้จายของเจ้าหน้าที่
ในการออกสํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปรับปรุงฐาน
ข้อมูลของผู้มีหน้าที่ชําระภาษีให้เป็นปัจจุบัน อาศัยฐานอํานาจ
ตาม พรบ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, พรบ. ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 , ระเบียบ มท. วาด้วยการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562 พ.ศ 2562 , ระเบียบ มท. วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของ อปท. พ.ศ. 2550,  ระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  14
  หน้า 123)

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจัดเก็บรายได้ด้วยระบบสารสนเทศ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ "โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานจัดเก็บรายได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ" เชน คา
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตระบบบริหารการจัดเก็บคา
น้ําประปา  คาเชาพื้นที่จัดเก็บและบริการข้อมูลผานระบบอินเตอร
เน็ต คาจัดหาโปรแกรมประยุกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บันทึกข้อมูลการแจ้งหนี้และชําระคาน้ําประปาบนระบบปฏิบัติ
การแอนดรอยด รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ อาศัยฐานอํานาจตาม พรบ. สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พรบ. กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , ระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  13
  หน้า  123)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

-คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะที่มีอายุการใช้งาน
ครบ  6 ป  หรือระยะทางใช้งานครบ  120,000  กิโลเมตร  แล้ว
แตระยะใดถึงกอน  สําหรับรถจักรยานยนตสวน
กลาง  ทะเบียน   ขนม  166  ตรัง    ตามหนังสือ  มท  0808.2
/ว 254  ลว.  15  ม.ค.2563
-คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  กรณีเป็นจ้างเหมา
ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  หรือจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภาย
นอกเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติเชน  เรือ  เครื่องเรือ  รถตัด
หญ้า  เครื่องตัดหญ้า  คาพิมพดีด  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องปรับ
อากาศ  ตู้  โต๊ะ  คอมพิวเตอร  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สําหรับรถ
จักรยานยนต  ทะเบียน  ขนม  166 ตรัง   ฐานอํานาจตาม
หนังสือ  มท  0808.2/ว 2909  ลว.  27  เม.ย.  2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร
ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทสํานักงาน  โทรศัพททางไกลภาย
ในประเทศ  คาโทรศัพทเคลื่อนที่  รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกลาว  และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ  เชน  คาเชาเครื่องคาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาบริการ
โทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  ฐานอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:52:21 หน้า : 22/62



คาบริการไปรษณีย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณีย
อากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  ฯลฯ  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพหรือโทรสาร  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุ
สื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่น ๆ  คาเชาคูสายในการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต  และสื่อสารอื่น ๆ  และรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ฐาน
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 479,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 294,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 284,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย  จํานวน  1  คน  ประจําที่ทําการสํานักงาน อบต.  ฐาน
อํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว
 4044 ลว.  10  ก.ค.  2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม  จัดตั้ง  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม  จัด
ตั้ง  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เชน  คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  อุปกรณที่
จําเป็นกับการดําเนินการตามโครงการดังกลาว ฯลฯ  ฐานอํานาจ
ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม.67(4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  2
  หน้า  125)

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ไฟฉายสปอรต
ไลท , สายไฟฟ้า , ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ฐานอํานาจตามหนังสือ  กรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลว
.  28  พ.ค.  2564

งบลงทุน รวม 185,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 185,900 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปด  CCTV  บริเวณอาคารที่ทําการ อบต
.วังมะปรางเหนือ

จํานวน 185,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปด  CCTV  
บริเวณอาคารที่ทําการ  อบต.วังมะปรางเหนือ
1.กล้องโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร  สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
และงานอื่น ๆ  ราคา  16,000  บาท  จํานวน  8  ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
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-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อย
กวา  1,920x1,080  pixel  หรือไมน้อยกวา  2,073,600  pixel
-มี  frame  rate  ไมน้อยกวา  25  ภาพตอ
วินาที (frame  per  second)
-ใช้เทคโนโลยี  IR-Cut  filter  หรือ  Infrared  Cut-
off  Removable  (ICR)  สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ
-มีความไวแสงน้อยสุด ไมมากกวา  0.2  LUX  สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color)  และไมน้อยกวา  0.03  LUX  สําหรับการแสดง
ภาพขาวดํา (Black/White)
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image  Sensor)  ไมน้อยกวา  1/3  นิ้ว
-มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
น้อยกวา  4.5  มิลลิเมตร
-สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion  Detection)  ได้
-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide  Dynamic  Range  
หรือ  Super  Dynamic  Range) ได้
-สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย  2
  แหลง
-ได้รับ
มาตรฐาน  
Onvif (Open  Network  Video  Interface  Forum)
-สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน  H.264  เป็นอยางน้อย
-สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol)  IPv6  ได้
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกวา  และ  สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE  802.3af 
หรือ IEEE  802.3at  (Power  over  Ethernet)  ในชองเดียว
กันได้
-สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน  HTTP, HTTPS, “NTP  
หรือ  SNTP” ,  RTSP , IEEE802.1Xได้เป็นอยางน้อย
-มีชองสําหรับบันทึกข้อมูลลงหนวยความจําแบบ  SD  Card  
หรือ  MicroSD  Card  หรือ  Mini  SD  Card
-ต้องมี  Software  Development  Kit  (SDK)  
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หรือ  Application  Programming  Interface (API)  ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
-  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตอผู้ใช้งาน
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่
มีคุณภาพ
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network  Video  Recorder)  แบบ  8
  ชอง  ราคา  22,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศนวงจรปด
โดยเฉพาะ
-สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน  MPEG4
  หรือ  H.264  หรือดีกวา
-ได้รับ
มาตรฐาน 
Onvif (Open  Network  Video  Interface  Forum)
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง
-สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน  IEEE  802.3af  
หรือ IEEE  802.3at (Power  over  Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได้  จํานวนไมน้อยกวา  8  ชอง
-สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมน้อยกวา  1,920x1,080  pixel  หรือไมน้อย
กวา  2,073,600  pixel
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน  “HTTP  
หรือ  HTTPS” , SMTP, “NTP  หรือ  SNTP”, SNMP , RTSP  
ได้เป็นอยางน้อย
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปดโดย
เฉพาะ  (Surveillance  Hard  Disk)  ชนิด  SATA  ขนาดความ
จุรวมไมน้อยกวา  8  TB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ  USB  จํานวนไมน้อยกวา  2
  ชอง
-สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol)  IPv4  และ  IPv6
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  ได้
-ต้องมี  Software  Development  Kit (SDK)  
หรือ  Application  Programming  Interface (API)  ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
-สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศนวงจรปดผานระบบ
เครือขายได้
-ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ
3.  จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา  21.5  นิ้ว  จํานวน  1
  จอ  ราคา  3,200  บาท
4.  อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ  PoE (PoE  L2  Switch)  
ขนาด  8  ชอง  จํานวน  1  ชุด  ราคา  8,300  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีลักษณะการทํางานไมน้อยกวา  Layer  2  ของ  OSI  Model
-มี  Switching  Capacity  ไมน้อยกวา  16  Gbps
-รองรับ  Mac  Address  ได้ไมน้อยกวา  8,000  Mac  Address
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา  และสามารถทํางาน
ได้ตามมาตรฐาน  IEEE  802.3af  
หรือ  IEEE  802.3at (Power  over  Ethernet)  ในชองเดียว
กันได้  จํานวนไมน้อยกวา  8  ชอง
-สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม  Web  Browser  
ได้
-มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขายทุกชอง
5.  ตู้เก็บอุปกรณขนาดไมน้อยกวา  6U  จํานวน  1
  ชุด  ราคา  4,500  บาท
6.  สายสัญญาณ  UTP  Cat5E  จํานวน  300  สาย ๆ  ละ  35
  บาท  เป็นเงิน  10,500  บาท
7.  ทอร้อยสายและอุปกรณติดตั้ง  จํานวน  8  ชุด  ๆ  ละ  800
  บาท  เป็นเงิน  6,400  บาท
8.  คาบริการติดตั้ง  3,000  บาท
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องวงจรปด  ฉบับเดือนมิถุนายน  2564)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  4  หน้า  126)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของ อปท.  พ.ศ.  2560  โดยใช้อัตราคาตอบแทนตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ
.  2560  ฐานอํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.  2537

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม  ได้แก คา
วัสดุ  อุปกรณที่จําเป็นกับการดําเนินการตามโครงการดัง
กลาว ฯลฯ  ฐานอํานาจตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม.67(4) การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่  1  หน้า  102)

โครงการรณรงคป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  ได้แก คา
วัสดุ  อุปกรณที่จําเป็นกับการดําเนินการตามโครงการดัง
กลาว ฯลฯ  ฐานอํานาจตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม.67(4) การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่  2  หน้า  102)
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,459,938 บาท

งบดําเนินงาน รวม 594,738 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คา
ขนม  คาวัสดุอุปกรณ  คาของขวัญ  เงินรางวัล  คาจัดตกแตง
สถานที่  คาเชาเวทีและเครื่องเสียง คาเชาเต็นท โต๊ะ  เก้าอี้  ฯลฯ
 ฐานอํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและ อบต. พ.ศ.  2537  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67(6)  สงเสริมการพัฒนา
สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ , พรบ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก  อปท.  พ.ศ.2542
  มาตรา  16(10)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส  ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัด
กิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  3  หน้า  97)

ค่าวัสดุ รวม 394,738 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 394,738 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)  สําหรับนักเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ในเขต อบต
. จํานวน  2  โรงเรียน ได้แก  โรงเรียนสวนป่าประชาอุป
ถัมถ  และโรงเรียนบ้านชองหาร  ฐานอํานาจหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่  มท  0816.2/ ว 5061 ลว. 18 ก.ค
.  2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  1  หน้า  97)
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งบเงินอุดหนุน รวม 865,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 865,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

จํานวน 865,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนสวนป่าประ
ชาอุปถัมถและโรงเรียนบ้านชองหาร  ฐานอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.  พ.ศ.  2559
,  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว
 5061  ลว.  18  ก.ค.  2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  ลําดับที่  2  หน้า  97)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 558,230 บาท

งบดําเนินงาน รวม 358,230 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จํานวน  2
 คน ๆ ละ  5,000  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นคาป่วย
การชดเชย  การงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ได้แก  อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือ
ที่ใกล้เคียง  ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น  ฐานอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย  พ.ศ.  2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  0819.2/ว 3811  ลว.  25  มิ.ย
.  2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  0819.2/ว 6290  ลว
.  19  ต.ค.  2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  0819.2/ว
 0803  ลว.  6  ก.พ.  2563
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ค่าใช้สอย รวม 188,230 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมว 
คาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  ในเขต อปท.    ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  67(3)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงค  ป้องกัน  ควบคุมและดูแลรักษาโรคที่มีแมลงและ
แมงเป็นพาหะ

จํานวน 33,230 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค  ป้องกัน  ควบคุมและดูแล
รักษาโรคที่มีแมงและแมลงเป็นพาหะ ได้แก  โรคไข้เลือด
ออก  โรคชิกุนคุนยา ฯลฯ  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  ทรายกําจัดลูก
น้ํา  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนและคาเวชภัณฑตาง ๆ
 ฯลฯ ฐานอํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67(3)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  2  หน้า 111)

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนในการคัดแยกขยะ เชน  ป้ายประชาสัมพันธ   คา
ตอบแทนวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท.  พ.ศ.  2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  35
  หน้า  118)
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ  เชน  คาวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า , คาป้ายประชาสัมพันธ ,คาวัสดุอุปกรณ   ตาง ๆ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  67(3)  ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดตอ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  33
  หน้า  117)  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  ถุง
มือ , หน้ากากอนามัย , ชุด  PPE ,  ชุด CPE , หมวกตัว
หนอน ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน   หมูที่  6  (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  18
  หน้า  114)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน หมูที่  3  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

จํานวน 5,900 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  9
  หน้า  112)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 2 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ)

จํานวน 4,350 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  8
  หน้า  112)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
หมูที่  7  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 4,350 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  23
  หน้า  115)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
หมูที่ ๑๐  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 4,350 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  32
  หน้า  117)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
หมูที่ ๘  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 4,350 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  26
  หน้า  116)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ ๔
(โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 4,350 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  14
  หน้า  114)
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมูที่ 
10 บ้าน
อาวกลาง  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 9,250 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  30
  หน้า  117)

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมูที่ 
๘ บ้านวังทอง  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 9,250 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  24
  หน้า  116)

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัย หมูที่  3 
(โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 7,050 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  10
  หน้า  113)
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โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัย หมูที่  6  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  19
  หน้า  115)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุม
ชน หมูที่ 5 (โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 14,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  15
  หน้า  114)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมูที่  1 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ)

จํานวน 11,550 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  3
  หน้า  111)
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โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมูที่  10  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

จํานวน 6,400 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  31
  หน้า  117)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมูที่  2 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ)

จํานวน 7,700 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  6
  หน้า  112)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมูที่  4 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ )

จํานวน 7,700 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  12
  หน้า  113)
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โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมูที่  7 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ )

จํานวน 7,700 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  21
  หน้า  115)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมูที่  8 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ )

จํานวน 6,400 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  25
  หน้า  116)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมูที่  9  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

จํานวน 11,550 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  27
  หน้า  116)  
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โครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก 
หมูที่  6 (โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  20
  หน้า  115)

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก หมูที่  3 
(โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 7,050 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  11
  หน้า  113)

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมูที่  1
(โครงการพระราชดําริ ฯ)

จํานวน 2,950 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  4
  หน้า  111)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมูที่  2 (โครงการพระราชดําริ ฯ)

จํานวน 7,950 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570    ลําดับที่  7
  หน้า  112)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู
ที่  4 (โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 7,950 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  13
  หน้า  113)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู
ที่  7  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 7,950 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570 ลําดับที่  22
  หน้า  115)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู
ที่  9  (โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 2,950 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  28
  หน้า  116)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมูที่ ๕(โครงการพระราชดําริ ฯ )

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570   ลําดับที่  16
  หน้า  114)

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค  หมูที่  5 (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  17
  หน้า  114)  
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โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค หมูที่  1 (โครงการ
พระราชดําริ ฯ)

จํานวน 5,500 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  5
  หน้า  112)

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค หมูที่  9 (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

จํานวน 5,500 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม  ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ ฐาน
อํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  29
  หน้า  117)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนและชวยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อใช้เป็นเงินสงเคราะห หรือเพื่อใช้เป็นคาใช้จายตางๆ เชน คา
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับซอมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้
ยากไร้  ฐานอํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562
 มาตรา67 (6) ,พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (10) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  2
  หน้า  105)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณคาผู้สูงอายุและสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของกองทุนสวัสดิการ ฯ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม   คา
วัสดุอุปกรณ  คาของขวัญ  เงินรางวัล  คาจัดตกแตงสถานที่  คา
เชาเวทีและเครื่องเสียง  คาเชาเต็นท โต๊ะ  เก้าอี้  คาจ้างเหมา
มหรสพ  กรรมการตัดสิน  คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใช้จาย
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ  การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2564,  พรบ.สภาตําบลและ อบต.พ
.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  , พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก  อปท.  พ.ศ.  2542   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  1
  หน้า  105)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 675,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 675,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 675,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดตรัง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
ตรัง เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณแนว
ถนน หมูที่ 5 ถนนสาย แยกทางหลวงชนบท ตง.1013 (สํานัก
สงฆ) – หนองตาเจียร ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่  1  ลําดับ
ที่  3  หน้า  9)

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอห้วยยอด จํานวน 615,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ห้วยยอด เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สาย ตง.ถ88-037 แยกทางหลวงหมายเลข 4225 (ห้วยไมแห้ง) – 
ตอเขตเทศบาลตําบลวังวิเศษ (ลิกไนต)  หมูที่  1 จํานวน 50,000
 บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่  1  ลําดับ
ที่ 1  หน้า  8)
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ห้วยยอด เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
สาย ตง.ถ88-013 แยกทางหลวงหมายเลข 4225 (ต้นปรง) – วัง
ทอง  หมูที่  1 จํานวน 100,000 บาท  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570  ลําดับที่ 7  หน้า 50)
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ห้วยยอด เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สาย ตง.ถ88-015 ตอเขต อบต.กะลาเส (พรุเตียว) – ตอเขต อบต
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.วังมะปราง (บางนา)   จํานวน 130,000 บาท  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  เพิ่มเติม ครั้งที่  1 ลําดับ
ที่  2       หน้า  9)
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ห้วยยอด เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สาย ตง.ถ88-020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ต้นไทร) – ควน
กลอย  หมูที่  6 จํานวน 60,000 บาท  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ลําดับที่  4  หน้า  10)
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ห้วยยอด เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายซอย
สมสุข  หมูที่  6   จํานวน 15,000 บาท  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566 -2570  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ลําดับที่  5  หน้า  10)
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ห้วยยอด เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายซอย
บ้านนายสมปอง  หมูที่  7  จํานวน 60,000 บาท  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 ลําดับที่ 9  หน้า  51)
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ห้วยยอด เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สาย ตง.ถ88-024 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-007 (บาง
นาว) – กลางบ้านวังทอง หมูที่  8  จํานวน 60,000 บาท  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 ลําดับที่ 10  หน้า  51)
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ห้วยยอด เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายต้น
ปรง – ทอนแจ้ (โรงรม)   หมูที่  9  จํานวน 80,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
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องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่  1  ลําดับที่  6  หน้า  10)
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ห้วยยอด เพื่อดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตง.ถ88-
026 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ควนนกหิน) – ทอนแจ้  หมู
ที่  10 จํานวน 60,000  บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่  1 ลําดับที่  7  หน้า  11)         

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอาชีพการทําขนมไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพการทําขนม
ไทย  เชน  ป้ายประชาสัมพันธ   คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  ฐานอํานาจตามพรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท.  พ.ศ
.  2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  13
  หน้า  109)
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โครงการฝึกอาชีพการทําผลิตภัณฑสมุนไพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑสมุนไพร เชน  ป้ายประชาสัมพันธ   คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  ฐานอํานาจตาม  พร
บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม, พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก อปท.  พ.ศ.  2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  12
  หน้า  108)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลวังมะปรางเหนือ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลวังมะปรางเหนือ เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณ  อาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
 ฐานอํานาจตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 67 (6) , พรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท.  พ.ศ
.  2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  14
  หน้า  109)

โครงการรณรงคป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  เชน  ป้ายประชาสัมพันธ  แผนพับ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  ฐานอํานาจตาม  พรบ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ,พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท
.  พ.ศ.  2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  15
  หน้า  109)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช ฯ เชน  ป้ายประชาสัมพันธ   คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท.  พ.ศ.  2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  2566 - 2570  ลําดับที่  6  หน้า  101)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการแขงขันกีฬา อบต.วังมะปรางเหนือต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการแขงขันกีฬา  อบต
. วังมะปรางเหนือต้านยาเสพติด  เชน  คาชุดกีฬา  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน  คาอุปกรณ
กีฬา  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแขงขันกีฬา  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาจัดทําป้าย
ชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ  คาโลหรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขง
ขัน  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ  เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบ
ให้ผู้ชนะการแขงขัน  คาใช้จายอื่น ๆ  เชน  การจัดพิธี
เปด-ปด  ริ้วขบวน  คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ  คาเชา
เต๊นท  โต๊ะ  เวที  เครื่องเสียง  ฯลฯ  ฐานอํานาจตามเพื่อจายเป็น
คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพการทําผลิตภัณฑ
สมุนไพร เชน  ป้ายประชาสัมพันธ   คาตอบแทนวิทยากร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  ฐานอํานาจตาม  พรบ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม, พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท
.  พ.ศ.  2542 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่  3  หน้า  110)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
กีฬา  เชน  ฟุตบอล  วอลเลยบอล  ตะกร้อ ฯลฯ  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม , พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง รวมทั้งเด็กนัก
เรียน  เยาวชน   เชน  ป้ายประชาสัมพันธ   คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  ฐานอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ,พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก อปท.  พ.ศ.  2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  ลําดับที่  19
  หน้า  124)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,897,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,612,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,612,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 950,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  6  อัตรา  ได้แก  ผู้อํานวย
การกองชาง , วิศวกรโยธา , นายชาง
โยธา  จํานวน  2  อัตรา ,นายชางเขียนแบบ และนายชางไฟฟ้า

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนนักบริหารงานชางหรือ
ตําแหนงอื่น ๆ  ตามสิทธิที่ ก.อบต.กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 585,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ   จํานวน  2 อัตรา  ได้แก  ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ และผู้ชวยนายชางโยธา 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างทั่วไป  จํานวน  2 อัตรา  ได้แก  คนงานทั่วไปและพนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:52:21 หน้า : 51/62



งบดําเนินงาน รวม 285,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เงิน
รางวัล ฯลฯ  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค.  2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
ตามคําสั่งของนายก อบต.  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  ผู้บริหาร  และผู้มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ ฯ  ฐานอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:52:21 หน้า : 52/62



ค่าใช้สอย รวม 185,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 109,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
แสกนเอกสารเขียนลงแผนซีดี คาเข้าเลม คาธรรมเนียมตาง ๆ  คา
ใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น อาทิเชน รถยนตทางราชการ (รถสวนกลาง รถประจํา
ตําแหนง รถรับรอง) ครุภัณฑ (ครุภัณฑกอสร้าง ครุภัณฑวิทยา
ศาสตรหรือการแพทย ครุภัณฑโรงงาน) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
อยางอื่นเว้นอาคารสํานักงานหรืออาคารที่ทําการรวมถึงอาคาร
ประกอบอื่นที่ใช้ประโยชนตอเนื่องและบ้านพักข้าราชการ คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมา
กําจัดวัชพืช คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างเหมาเครื่องจักรกล คาจ้าง
ติดตั้งอุปกรณระบบเสียงตามสายหรือระบบหอกระจายขาว คา
จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟสาธารณะหรืออุปกรณบริเวณแนวถนน ฯลฯ
  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2564 เรื่องการกําหนดรายการคาใช้จายที่เป็นคาใช้
สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.  2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการที่จอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ  ฐานอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยาคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095  ลว
.  28  พ.ค.  2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝึกอบรมสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095  ลว.  28  พ.ค.  2564
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะที่มีอายุการใช้งาน
ครบ  6 ป  หรือระยะทางใช้งานครบ  120,000  กิโลเมตร  แล้ว
แตระยะใดถึงกอน  สําหรับรถสวนกลาง  ทะเบียน   ขทม  230
  ตรัง  และรถกระเช้าไฟฟ้า  ทะเบียน 81-1723  ตรัง    ตาม
หนังสือ  มท 0808.2/ว 2909  ลว. 27  เม.ย.  2565
-คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่เกิดการเสื่อม
สภาพ หรือชํารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานตาม
ปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องโทรศัพท เครื่อง
ปรับอากาศ กล้องระดับ กล้องวัดมุม รถจักรยานยนต รถกระเช้า
ไฟฟ้า ระบบเสียงตามสาย ระบบหอกระจายขาว เป็นต้น 

ค่าวัสดุ รวม 60,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
วัสดุกอสร้าง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สําหรับรถกระเช้า
ไฟฟ้า  หมายเลขทะเบียน  81-1723  ตรัง  และรถ
จักรยานยนต  หมายเลขทะเบียน  ขทม  230  ตรัง  ฐานอํานาจ
ตามหนังสือที่  มท  0808.2/ว 2909  ลว.  27  เม.ย.  2565

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:52:21 หน้า : 55/62



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุการศึกษา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา
วัสดุสํารวจ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ
วัสดุจราจร จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร
วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น
งานก่อสร้าง รวม 3,387,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 807,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างสํารวจออกแบบงานอาคารและกรณีไมใชงาน
อาคาร คาจ้างควบคุมงาน คาจ้างทดสอบ ตรวจสอบและวิเคราะห
ผลเกี่ยวกับวัสดุกอสร้าง วัสดุงานทาง วัสดุด้านปฐพี คุณภาพน้ํา
ดิบ การสํารวจทางธรณีฟสิกสเพื่อหาข้อมูลน้ําบาดาล การสํารวจ
ทดสอบและทดลองด้านปฐพีเพื่อหาข้อมูลประกอบการออกแบบ
และแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม ฯลฯ  ฐานอํานาจตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค
. 2563 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ,หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค.  2564
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน อาคารเอนกประสงคประจําหมู
บ้าน ถนน ทางหลวงท้องถิ่น สะพาน ทอลอด ทางระบายน้ํา คู
ระบายน้ํา ระบบเสียงตามสาย  หอกระจายขาว ระบบไฟฟ้า
สาธารณะและอุปกรณ เป็นต้น  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563  ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค.  2564

ค่าวัสดุ รวม 602,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า โคมไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ขา
หลอด บัลลาส สตาทเตอร กิ่งโคม แป้นจับ คอนเนคเตอร ฐาน
ฟวส ดี-คาทริคฟวส ทอร้อยสายไฟ สตรีทไล้ติ้งคคอนโทรลรี
เลย โฟโต้คอนโทรล แมกเนติกสคอนแทคเตอร ฯลฯ  ฐานอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค.  2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุกอสร้าง จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ฐานอํานาจตามหนังสือ
ที่  มท  0808.2/ว 2909  ลว.  27  เม.ย.  2565 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค.  2564
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งบลงทุน รวม 2,580,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,580,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน  อบต.วังมะปรางเหนือ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กว้างกวาเดิมและอํานวยความสะดวกให้
กับประชาชนที่มาติดตอราชการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.งานปูกระเบื้อง
2.งานตอเติมหลังคาเมทัลชีท  
3.งานติดตั้งประตู  จํานวน  2  จุด (ตามแบบแปลนที่ อบต
.กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2566 - 2570  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1
  ลําดับที่  1  หน้า  4)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แยกทางหลวงชนบท ตง 
1013 (บ้านนายสมบูรณ) - บางพน  หมูที่  5

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงชนบท ตง1013 (บ้านนายสมบูรณ) – บางพน หมูที่ 5
 ชวง กม.0+000 ถึง กม.0+135 ระยะทาง 135 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ ฐานอํานาจ
ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1
  ลําดับที่  2  หน้า  12)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แยกทางหลวงหมายเลข  
4 (ชองหาร) - ตอเขต อบต.กะลาเส (สระน้ํา คพต.)  หมูที่  3

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 4 (ชองหาร) – ตอเขต อบต.กะลาเส (สระ
น้ํา คพต.) หมูที่ 3 ชวง กม.0+000 ถึง กม.0+180 ระยะทาง 180
 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลวังมะปราง
เหนือ ฐานอํานาจตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ลําดับ
ที่ 1 หน้า  12)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-031  แยกทาง
หลวงหมายเลข 4278 (ทอนแจ้) - ตอเขต อบต.อาวตง (บางคราม) 
หมูที่  9

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-031
 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ทอนแจ้) – ตอเขต อบต.อาว
ตง (บางคราม) หมูที่ 9 ชวง กม.0+000 ถึง กม.0+350 ระยะ
ทาง 350 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลวังมะปราง
เหนือ
 ฐานอํานาจตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2566 - 2570  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1
  ลําดับที่  3  หน้า  13)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 80,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลว. 11 ก.ย. 2560 เรื่องการขอรับเงินชดเชยคา
งานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) ,หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค
. 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 873,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 873,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ อาทิเชน คาธรรมเนียมขอใช้น้ํา
บาดาล ฯลฯ   
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้าง
ทดสอบ ตรวจสอบและวิเคราะหผลเกี่ยวกับคุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภค คาจ้างดูแลระบบประปาของ อบต.วังมะปรางเหนือ คา
จ้างสูบน้ํา คาจ้างเหมาเครื่องจักรกล คาจ้างเหมากําจัดวัชพืชใน
บริเวณแหลงน้ําดิบ คาจ้างเหมาสูบตะกอนทําความสะอาดที่ถังน้ํา
ใส คาจ้างเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ําบาดาล ฯลฯ ฐานอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลว. 19 ส.ค. 2564
 เรื่องการกําหนดรายการคาใช้จายที่เป็นคาใช้สอยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 เรื่องหลัก
เกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน ระบบประปา โรงสูบน้ํา โรงกรองน้ํา   ถังน้ํา
ใส หอถังสูง ทอระหวางระบบ ทอสงน้ําดิบ ทอจายน้ําและอุปกรณ
ประปา รั้ว ประตูรั้ว เครื่องสูบน้ํา เครื่องจายสารละลาย
คลอรีน ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ บอน้ําบาดาล ฯลฯ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 208,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอสร้าง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  กาว  ข้อตอตรง  หัวบัว  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มาตรวัดน้ํา ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 195,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 195,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับระบบประปาของ อบต.วัง
มะปรางเหนือ  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.  2562
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

92,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,633,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,656,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 410,166

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

369,876

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลวัง
มะปรางเหนือ

100,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ  อบต
.วังมะปรางเหนือ 
(สปสช.)

110,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

92,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,633,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,656,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 410,166

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

369,876

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลวัง
มะปรางเหนือ

100,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ  อบต
.วังมะปรางเหนือ 
(สปสช.)

110,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,022,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,315,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

94,000

เงินประจําตําแหนง 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,045,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

96,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

120,000 40,000 120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,022,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

950,000 7,265,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

94,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 585,000 1,630,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

35,000 131,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,000 285,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

คาเชาบ้าน 486,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 105,000 84,000 40,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนิน
การโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  อบต
.วังมะปรางเหนือ

110,120

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

210,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

140,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 15,000

คาเชาบ้าน 486,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

29,800 99,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 184,000 270,000 683,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนิน
การโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  อบต
.วังมะปรางเหนือ

110,120

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

13,000 223,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

13,500 153,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดวัชพืช
สองข้างทางภายในเขต 
อบต.วังมะปรางเหนือ

22,060

โครงการปรับปรุงฐาน
ข้อมูลผู้ชําระภาษี

50,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานจัดเก็บราย
ได้ด้วยระบบสารสนเทศ

25,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมนําสังคมอยูดีมี
สุข

70,450

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 95,000

โครงการฝึกอบรม  จัด
ตั้ง  สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

200,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
เพื่อลดอุบัติภัยทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
เพื่อลดอุบัติภัยทางถนน
ในชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดวัชพืช
สองข้างทางภายในเขต 
อบต.วังมะปรางเหนือ

22,060

โครงการปรับปรุงฐาน
ข้อมูลผู้ชําระภาษี

50,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานจัดเก็บราย
ได้ด้วยระบบสารสนเทศ

25,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมนําสังคมอยูดีมี
สุข

70,450

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 180,000 200,000 475,000

โครงการฝึกอบรม  จัด
ตั้ง  สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

200,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
เพื่อลดอุบัติภัยทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
เพื่อลดอุบัติภัยทางถนน
ในชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์  
ป้องกัน  ควบคุมและ
ดูแลรักษาโรคที่มีแมลง
และแมงเป็นพาหะ

33,230

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะต้นทาง

15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

100,000

โครงการสนับสนุนและ
ชวยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้

200,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณ
คาผู้สูงอายุและสนับ
สนุนการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ของกองทุน
สวัสดิการ ฯ

150,000

โครงการฝึกอาชีพการ
ทําขนมไทย

10,000

โครงการฝึกอาชีพการ
ทําผลิตภัณฑ์สมุนไพร

10,000

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565  10:53:41 หน้า : 9/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์  
ป้องกัน  ควบคุมและ
ดูแลรักษาโรคที่มีแมลง
และแมงเป็นพาหะ

33,230

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะต้นทาง

15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

100,000

โครงการสนับสนุนและ
ชวยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้

200,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณ
คาผู้สูงอายุและสนับ
สนุนการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ของกองทุน
สวัสดิการ ฯ

150,000

โครงการฝึกอาชีพการ
ทําขนมไทย

10,000

โครงการฝึกอาชีพการ
ทําผลิตภัณฑ์สมุนไพร

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลวัง
มะปรางเหนือ

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

20,000

คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬา อบต.วังมะปราง
เหนือต้านยาเสพติด

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 394,738

วัสดุกอสร้าง 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 105,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000

วัสดุอื่น 2,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลวัง
มะปรางเหนือ

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
 แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

20,000

คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬา อบต.วังมะปราง
เหนือต้านยาเสพติด

200,000 200,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,000 145,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 10,000 322,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 1,000 422,738

วัสดุกอสร้าง 268,000 90,000 363,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 5,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 33,900 138,900

วัสดุการเกษตร 1,000 2,000 8,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 80,000

วัสดุอื่น 3,000 10,000 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกีฬา

วัสดุการศึกษา

วัสดุสํารวจ

วัสดุจราจร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 60,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

1,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง  ขนาด  12,000 
 บีทียู

16,800

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง  ขนาด  24,000 
 บีทียู

24,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

90,000 140,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

วัสดุการศึกษา 1,000 1,000

วัสดุสํารวจ 4,000 4,000

วัสดุจราจร 2,500 2,500

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 195,000 395,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 60,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

1,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง  ขนาด  12,000 
 บีทียู

16,800

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง  ขนาด  24,000 
 บีทียู

24,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  CCTV  
บริเวณอาคารที่ทําการ 
อบต.วังมะปรางเหนือ

185,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอ
เติมอาคารสํานักงาน  
อบต.วังมะปรางเหนือ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
แยกทางหลวงชนบท ตง 
1013 (บ้านนาย
สมบูรณ์) - บางพน  หมู
ที่  5
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  CCTV  
บริเวณอาคารที่ทําการ 
อบต.วังมะปรางเหนือ

185,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอ
เติมอาคารสํานักงาน  
อบต.วังมะปรางเหนือ

500,000 500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
แยกทางหลวงชนบท ตง 
1013 (บ้านนาย
สมบูรณ์) - บางพน  หมู
ที่  5

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
แยกทางหลวงหมายเลข 
 4 (ชองหาร) - ตอเขต 
อบต.กะลาเส (สระน้ํา 
คพต.)  หมูที่  3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-031  แยกทาง
หลวงหมายเลข 4278 
(ทอนแจ้) - ตอเขต อบต
.อาวตง (บางคราม) หมู
ที่  9

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.)

865,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
แยกทางหลวงหมายเลข 
 4 (ชองหาร) - ตอเขต 
อบต.กะลาเส (สระน้ํา 
คพต.)  หมูที่  3

500,000 500,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-031  แยกทาง
หลวงหมายเลข 4278 
(ทอนแจ้) - ตอเขต อบต
.อาวตง (บางคราม) หมู
ที่  9

1,000,000 1,000,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.)

865,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565  10:53:42 หน้า : 18/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารอาหารไอโอดีน  
 หมูที่  6  (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

5,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารอาหารไอโอดีน 
หมูที่  3  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

5,900

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 
2 (โครงการพระราชดําริ 
ฯ)

4,350

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
หมูที่  7  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

4,350

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
หมูที่ ๑๐  (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

4,350

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
หมูที่ ๘  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

4,350
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารอาหารไอโอดีน  
 หมูที่  6  (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

5,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารอาหารไอโอดีน 
หมูที่  3  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

5,900

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 
2 (โครงการพระราชดําริ 
ฯ)

4,350

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
หมูที่  7  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

4,350

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
หมูที่ ๑๐  (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

4,350

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
หมูที่ ๘  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

4,350
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมูที่ 
๔
(โครงการพระราชดําริ 
ฯ )

4,350

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมูที่ 
10 บ้าน
อาวกลาง  (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

9,250

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมูที่ 
๘ บ้านวังทอง  
(โครงการพระราชดําริ 
ฯ )

9,250

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย หมูที่  3
 
(โครงการพระราชดําริ 
ฯ )

7,050

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย หมูที่  6
  (โครงการพระราชดําริ 
ฯ )

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมูที่ 
๔
(โครงการพระราชดําริ 
ฯ )

4,350

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมูที่ 
10 บ้าน
อาวกลาง  (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

9,250

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมูที่ 
๘ บ้านวังทอง  
(โครงการพระราชดําริ 
ฯ )

9,250

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย หมูที่  3
 
(โครงการพระราชดําริ 
ฯ )

7,050

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย หมูที่  6
  (โครงการพระราชดําริ 
ฯ )

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุม
ชน หมูที่ 5 (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

14,000

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  1 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ)

11,550

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  10  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

6,400

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  2 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ)

7,700

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  4 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ )

7,700

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  7 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ )

7,700
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุม
ชน หมูที่ 5 (โครงการ
พระราชดําริ ฯ )

14,000

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  1 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ)

11,550

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  10  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

6,400

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  2 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ)

7,700

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  4 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ )

7,700

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  7 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ )

7,700
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  8 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ )

6,400

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  9  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

11,550

โครงการสงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก 
หมูที่  6 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

10,000

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก หมูที่ 
 3 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ )

7,050

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน
สมเด็จยา ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  หมูที่  1
(โครงการพระราชดําริ 
ฯ)

2,950
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  8 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ )

6,400

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู
ที่  9  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

11,550

โครงการสงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก 
หมูที่  6 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

10,000

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก หมูที่ 
 3 (โครงการพระราช
ดําริ ฯ )

7,050

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน
สมเด็จยา ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  หมูที่  1
(โครงการพระราชดําริ 
ฯ)

2,950
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จ
ยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 หมูที่  2 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ)

7,950

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมูที่  4 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

7,950

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมูที่  7  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

7,950

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมูที่  9  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

2,950

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมูที่ ๕(โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จ
ยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 หมูที่  2 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ)

7,950

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมูที่  4 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

7,950

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมูที่  7  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

7,950

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมูที่  9  (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

2,950

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมูที่ ๕(โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
 หมูที่  5 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

3,000

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่  1 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ)

5,500

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่  9 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

5,500

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง

60,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอห้วยยอด

615,000

รวม 9,404,842 11,818,190 539,900 1,459,938 558,230 350,000 675,000 80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
 หมูที่  5 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

3,000

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่  1 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ)

5,500

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่  9 (โครงการพระ
ราชดําริ ฯ )

5,500

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง

60,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอห้วยยอด

615,000

รวม 250,000 5,284,700 873,000 31,293,800

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565  10:53:42 หน้า : 30/30
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