
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลควนปริง

อําเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,687,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,118,181 บาท
งบกลาง รวม 12,118,181 บาท

งบกลาง รวม 12,118,181 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 312,337 บาท

- เพื่อสงเป็นเงินสมทบประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของคาจ้าง
พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้าง สงเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกันด้วย
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,494 บาท

- เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณ
สมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแกผู้สูงอายุโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุเป็นรายเดือนในอัตราแบบขั้นบันไดตามนโยบายของรัฐบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-63
  ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแกคนพิการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาเบี้ยความพิการ
เป็นรายเดือนตามนโยบายของรัฐบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559  
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-63
 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแกผู้ป่วยเอดส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาเงิน
สงเคราะหผู้ป่วยเอดสเป็นรายเดือนตามนโยบายรัฐบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 63
 ลําดับที่ 3
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เงินสํารองจาย จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี และนําไปใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
8)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนิน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ควนปริง จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต
.  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 276,450 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  คํานวณ ในอัตราร้อยละ1 ตาม
หลักเกณฑกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินชวยพิเศษ จํานวน 4,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลควนปริง ถึงแก
ความตายในระหวางรับราชการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานสวน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณี ข้าราชการการ และพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ
. 2560 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,229,425 บาท

งบบุคลากร รวม 8,586,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายก/รองนายกฯได้แก
1) เงินเดือนนายกอบต.อัตราเดือนละ 20,400 บาท 
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท 
2)เงินเดือนรองนายกอบต. อัตราเดือนละ 11,220 บาท
จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 22,440 บาท คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนายก/รองนายกฯได้แก
1)เงินประจําตําแหนงนายกอบต. อัตราเดือนละ 1,750
 บาท คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
2)เงินประจําตําแหนงรองนายกอบต. อัตราเดือนละ 880
 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,760 บาท คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายก/รองนายกฯได้แก
1)เงินคาตอบแทนพิเศษนายกอบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
2)เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880
  บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,760 บาท คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเลขานุการ นายกอบต. อัตราเดือน
ละ 7,200 บาท คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,627,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาอบต./รองประธานสภาอบ
ต. เลขานุการสภาอบต./สมาชิกสภาอบต.ได้แก 
1) คาตอบแทนประธานสภาอบต.อัตราเดือนละ 11,220 บาท
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
2)คาตอบแทนรองประธานสภาอบต. อัตราเดือนละ 9,180
 บาท คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
3)คาตอบแทนเลขานุการสภาอบต.อัตราเดือนละ 7,200 บาท
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
4)คาตอบแทนสมาชิกสภาอบต. อัตราเดือนละ 7,200
 บาท  จํานวน 16 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,296,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,274,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,870,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีของพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงนักบริหารงานท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกัน เป็น
ต้น คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 145,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน   7,200  บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ ตําแหนง   นิติกร (พ.ต.ก.) คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 54,000 
บาท 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนักบริหารงานท้องถิ่น อัตรา เดือน
ละ 7,000 บาท ตอเดือน คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของนักบริหารงานท้อง
ถิ่นอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตอเดือน คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท และเงินประจํา
ตําแหนงรายเดือนของนักบริการงานทั่วไป อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท ตอเดือน คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,896,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวย
นักพัฒนาชุมชน ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ พนักงานขับเครื่องจักร
กลขนาดเบา(ทักษะ) เป็นต้น และพนักงานจ้างทั่วไปตําแหนงคน
งานทั่วไป คนงานประจํารถขยะ นักการภารโรง  พนักงานขับรถ
ยนตสวนกลาง เป็นต้น คํานวณตั้งจายไว้จํานวน  12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 237,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าธุรการ ผู้ชวยเจ้าพนักงานประชา
สัมพันธ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา เป็นต้น และพนักงานจ้างทั่วไปตําแหนงคนงานทั่ว
ไป คนงานประจํารถขยะ นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหนงคนงานทั่วไป คนงานประจํารถขยะ นักการ
ภารโรง พนักงานขับรถยนตสวนกลาง เป็นต้น คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 3,268,385 บาท
ค่าตอบแทน รวม 867,385 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 605,385 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง เป็นเงิน 505,385 บาท 
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน อปพร. อสม. ฯลฯ  เป็น
เงิน 100,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน  ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือคา
ผอนชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจําที่มิสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 260,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
1)คาจ้างเหมาถายเอกสาร/จัดทํารูปเลมฯลฯ
2)คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3)คาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต จายเป็นคาปรับปรุงข้อมูลขาว
สาร 
4)คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการฯลฯ และคา
เลี้ยงรับรองในการประชุมอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไป
ราชการ เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ  ฯลฯ สําหรับผู้บริหาร ผู้ชวยบริหารสมาชิกสภาอบต
.พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ กฎหมายกําหนด
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โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศศานุวงศ

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีและพระบรมวงศศานุวงศ ในโอกาสตางๆ และสงเสริม
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีตางๆ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาตอบแทน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้าง
เหมาบริการ 
เงินรางวัล วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-64 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ป้ายประชาสัมพันธฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-85
 ลําดับที่ 6
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โครงการสงเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการให้แกประชาชนทั่วไป

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการให้แก
ประชาชนทั่วไป โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ ป้ายประชาสัมพันธฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-86
 ลําดับที่ 8

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําเวทีประชาคมหมูบ้านและ
ตําบล

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําเวทีประชาคมหมูบ้านและตําบล โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ป้ายประชาสัมพันธฯลฯ และคาใช้
จายอื่น
ที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-64
 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ใช้จายประจําหนวยเลือกตั้ง คาตอบแทน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1705  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 2 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมสนับสนุนการสํารวจข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
สํารวจข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อจาย
เป็นคาจ้างสํารวจและ
วิจัยข้อมูล โดยมีคาใช้จายในการจ้างสถาบันสํารวจข้อมูลเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ 
-เป็นไปตามประกาศก.จ.,ก.ท. และก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-84
 ลําดับที่ 1
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จาย
อื่นๆ
ที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.6/ว1425 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-67
 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อใช้จายในการดําเนินงานโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาสัมมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไข  เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-84
 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 715,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะตางๆ เก้าอี้ตางๆ ตู้
ตางๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม หนังสือพิมพ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า และวัสดุอะไหล ถานสําหรับนาฬิกา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน จาน ชาม ช้อน ไม้
กวาด แก้วน้ํา ถุงขยะ น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุ เชนไม้ตางๆ สี ปูน
ซีเมนต ทราย ตะปู เหล็ก ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน วัสดุอะไหล น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียบ สปริง
เกอร ต้นไม้ ปุ๋ย ดิน สารเคมี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายโพส
เตอร  ประชาสัมพันธตางๆ ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หัวพิมพ หมึกหมึก
พิมพ   แป้นพิมพ  เมาส ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 386,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ไฟฟ้าของ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลควนปริง และ
หอกระจายขาว ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาน้ําประปา และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการประปาของ ที่ทําการอบต.ควนปริง ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อเป็นคาบริการโทรศัพท โทรสาร ที่ใช้ในการติดตอราชการ 
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดสงไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาดวงตรา
ไปรษณียอากร

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม เชน คาใช้จายเกี่ยว
กับระบบอินเตอรเน็ต คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอินเตอรเน็ต
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวการใช้บริการ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 374,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 374,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะหมูบูชา จํานวน 7,500 บาท

-จัดซื้อโตะหมูบูชา  จํานวน  1 ชุด (ตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2562 โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1) ทําด้วยไม้สัก
2) มีโตะหมูบูชา 9 ตัว 
3) มีฐานรองโตะหมู
-เป็นครุภัณฑที่ใช้ในสํานักงาน  จึงไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0810.3/ ว 2931  ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องถายภาพเคลื่อนไหว ระบบดิจิตอล จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องถายภาพเคลื่อนไหว ระบบดิจิตอล จํานวน 1
 เครื่อง  (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กําหนดเป็นรายละเอียดที่เซ็นเซอร
ภาพ (Image sensor) โดยมีความละเอียดไมน้อยกวา 16 ล้านพิก
เซล
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้
5) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อางสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
เมื่อต้องการเปลี่ยน 
6) สามารถโอนถายข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอรได้
7) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 15 ลําดับที่ 2

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม น้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
น้อยกวา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม น้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
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ในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อย
กวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
หน้า 15 ลําดับที่ 12

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ(รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุง โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,894,073 บาท
งบบุคลากร รวม 2,202,948 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,202,948 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,383,480 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง เงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงผู้อํานวยการกอง
คลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้า
พนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นต้น คํานวณตั้ง
ไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,840 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้อํานวยการกอง
คลัง อัตราละ 3,500 บาทตอเดือน คํานวณตั้งจายไว้   12 เดือน

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 188,640 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 537,816 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้
ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงพนักงาน
จดมาตรวัดน้ํา
จํานวน 4 อัตรา คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 38,172 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ชวยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตําแหนงพนักงานจดมาตรวัดน้ํา  จํานวน 4 อัตรา คํานวณ
ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 615,325 บาท
ค่าตอบแทน รวม 363,220 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 302,220 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เป็น
เงิน 152,220 บาท 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  เป็นเงิน 150,000 บาท 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน  ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือคา
ผอนชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจําที่มิสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
1.คาถายเอกสาร
2.คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
3.คาจ้างเหมาโฆษณาทางสื่อและสิ่งพิมพตาง ๆ
4.คาธรรมเนียมตาง ๆ
5.คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
5.คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
6.คาจ้างเหมาบุคลากรตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรองการประชุมอื่นๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไป
ราชการ เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา   พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบ กฎหมาย
กําหนด
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โครงการจัดเก็บภาษีและรายได้เคลื่อนที่ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจัดเก็บภาษีและ
รายได้เคลื่อนที่โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3-90
 ลําดับที่ 20

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมา
ปรับปรุงข้อมูล และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3-91
 ลําดับที่ 21

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3-91
 ลําดับที่ 22
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชําระภาษีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการเกี่ยวกับการ
ชําระภาษีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3-90
 ลําดับที่ 18

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ทุก
ชนิด เชน กระดาษ  ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ไม้
บรรทัด ยางลบ แฟ้ม แบบพิมพตางๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี  ที่ใช้ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายโพส
เตอร   ประชาสัมพันธตางๆ ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หัวพิมพ หมึกหมึก
พิมพ   แป้นพิมพ  เมาส ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,105 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,105 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 75,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ)  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีพนักผิงหลัง
2) ล้อเลื่อนได้
3) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
หน้า 14 ลําดับที่ 8

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 16,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 3 ตู้ (ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุ
ภัณท สํานักงบประมาณ ประจําปี 2562)   โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - มีมือจับชนิดปิด
 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
-เป็นครุภัณฑที่ใช้ในสํานักงาน  จึงไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0810.3/ ว 2931  ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
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ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จํานวน 2 ตู้(ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)  
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-เป็นตู้เหล็กแบบบานเลื่อน 
-เป็นครุภัณฑที่ใช้ในสํานักงาน  จึงไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0810.3/ ว 2931  ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4

โตะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ)  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) โตะไม้
2) มีลิ้นชักใสเอกสารอยางน้อย 2 ลิ้นชัก
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
หน้า 14 ลําดับที่ 7

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท
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- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม น้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
น้อยกวา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม น้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อย
กวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
หน้า 14 ลําดับที่ 9

วันที่พิมพ : 31/3/2565  16:20:33 หน้า : 31/87



เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300
 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
-เป็นครุภัณฑที่ใช้ในสํานักงาน  จึงไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0810.3/ ว 2931  ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
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สแกนเนอร จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย
บริการ แบบที่ 1 ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อยกวา 30 แผน 
- สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไมน้อย
กวา 20 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
-เป็นครุภัณฑที่ใช้ในสํานักงาน  จึงไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0810.3/ ว 2931  ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 346,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 346,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 346,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบ
ร้อยภายในตําบล

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตําบล โดย
มีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร ป้าย
อุปกรณตางๆฯลฯ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุดที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-36 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 286,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ป้าย อุปกรณตางๆฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557และที่แก้ไข เพิ่มเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563  หน้า 4 ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมและจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมและจัด
ทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ป้าย อุปกรณตางๆฯลฯ และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557และที่แก้ไข เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-95 ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมี
คาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ป้าย อุปกรณ
ตางๆฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-94
  ลําดับที่ 4
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,765,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,302,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,302,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 758,880 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีของพนักงานสวน
ตําบล ประกอบด้วยตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษาฯและนัก
วิชาการศึกษา ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนงผู้
อํานวยการกองการศึกษา อัตรา 3,500 บาท ตอเดือน ตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 441,360 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป(อัตรากําหนดโดย อปท.จ้างโดยเงิน อปท.)ประกอบด้วย
คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทั้งใน
สํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 คนนักการภารโรง 1 คนพนักงานจ้างทั่วไป 2 คนเป็น
ต้น ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 463,540 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,540 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 101,140 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการซึ่งมีสิทธิ

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือคาผอนชําระเงินกู้
สําหรับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกได้

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกได้

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
(1) คาเย็บเลมหรือเข้าเลมหนังสือ
(2) คาจ้างเหมาโฆษณาทางสื่อและสิ่งพิมพตางๆ
(3) คาธรรมเนียมตางๆ
(4) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
(5) คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล คาเลี้ยงรับรองในการประชุมอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไป
ราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมี
สิทธิเบิกได้เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
พาหนะฯลฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 88,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน โดยจําแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงานตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กําหนด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองการศึกษาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กําหนด

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างของกองการศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น กําหนด

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงของกองการ
ศึกษาโดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะ
และขนสงตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น กําหนด
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของกองการศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กําหนด

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรของกองการศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
การเกษตรตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น กําหนด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพรโดยจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพรตามแนว
ทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของกองการศึกษาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุคอมพิวเตอรตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กําหนด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดสงไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาสงพัสดุ คา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,467,870 บาท
งบบุคลากร รวม 1,310,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,310,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 481,980 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงครู/ครูผู้
ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
ประจําปีตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของผู้ดํารงตําแหนงครู อันดับคศ
.2 จํานวน 1 คน เป็นเงิน 3,500 บาท ตอเดือน ตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 774,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน ผู้ดูแลเด็กและเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,756,290 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,750 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 88,150 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 795,050 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 128,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
(1) คาเย็บเลมหรือเข้าเลมหนังสือ
(2) คาจ้างเหมาโฆษณาทางสื่อและสิ่งพิมพตางๆ
(3) คาธรรมเนียมตาง ๆ
(4) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
(5) คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ เชน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ คา
พาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้า 3-45
 ลําดับที่ 29

โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการทาง
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนปริง โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน คา
อาหารวางและเครื่องดื่มคาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-40
 ลําดับที่ 12
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โครงการสงเสริมทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เด็กปฐมวัย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะดนตรี
และนาฎศิลป์เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนปริง โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วยคาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-42
 ลําดับที่ 22

โครงการสงเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการฯ
ลฯ
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-45
 ลําดับที่ 28
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 592,050 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถานศึกษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
(1) เงินสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.ควน
ปริง จํานวน 82 คน คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน401,800 บาท
(2) เงินสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สําหรับเด็กเล็ก
ในศพด.อบต.   ควนปริง จํานวน 82 คน (1,700
 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 139,400 บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3- 5 ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตามรายการดังนี้
-คาหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 45 คนเป็น
เงิน 9,000 บาท
-คาอุปกรณการเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 45
 คน เป็นเงิน 9,000 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 45
 คน เป็นเงิน 13,500 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน 45
 คน เป็นเงิน 19,350 บาท
ทั้งนี้ข้อมูลจํานวนนักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อมูลจํานวนเด็กที่มีอยู ณ ปัจจุบันและหรือฐานข้อมูลจํานวนนัก
เรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้อง
ถิ่น (Local Education Center Information System)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท. 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-38
 ลําดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 754,490 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดย
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวตาม
แนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กําหนด
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 734,490 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
(1) ศพด.อบต.ควนปริง จํานวน 82 คน ๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 157,130 บาท
(2) โรงเรียนบ้านควนปริง จํานวน 179 คน ๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 343,000 บาท
(3) โรงเรียนบ้านนาป้อ จํานวน 130 คน คนละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 243,360 บาท
ทั้งนี้ข้อมูลจํานวนนักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อมูลจํานวนเด็กที่มีอยู ณ ปัจจุบันและหรือฐานข้อมูลจํานวนนัก
เรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้อง
ถิ่น (Local Education Center Information System)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท. 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 4-37
 ลําดับที่ 1

ค่าสาธารณูปโภค รวม 109,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการไฟฟ้าของ ศพด.อบต.ควนปริง และอาคารศูนยฝึกอาชีพ
ตําบลควนปริง เชน คาปรับปรุงมิเตอรไฟฟ้า

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการประปาของ ศพด.อบต.ควนปริง เชน คาน้ําประปา คาดูแล
บํารุงรักษามิเตอรประปา ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
โทรศัพทและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท
ของศพด.อบต.ควนปริง เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคมเชน คาใช้จายเกี่ยว
กับระบบอินเตอรเน็ต คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอินเตอรเน็ต
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 165,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 165,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 56,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู รวมคาใช้จายในการติดตั้ง
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 15 ลําดับที่ 19

ฉากกั้นห้อง จํานวน 26,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อและคาติดตั้งฉากกั้นห้อง จํานวน 1 ชุด โดย
มีคุณลักษณะดังนี้ เป็นวัสดุทําด้วยพีวีซี ขนาดฉากกั้น
ห้อง (กว้าง x สูง) ไมน้อยกวา 803 x 305 ซม. สําหรับแบงห้อง
เรียนในการทํากิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 15 ลําดับที่ 20
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ชั้นวางสื่อ จํานวน 37,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นสื่อการเรียนการสอน จํานวน 3
 ขนาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  1. ขนาด(กว้างXยาวXสูง)25X150X126 ซม. 6 ชั้น 12
 ชอง จํานวน 4 ชุด 
  2. ขนาด (กว้างXยาวXสูง) 25X150X166 ซม. 8 ชั้น 16
 ชอง จํานวน 1 ชุด
  3. ขนาด (กว้างXยาวXสูง) 25X150X166 ซม. 6 ชั้น 12
 ชอง จํานวน 1 ชุด
ทั้ง 3 ขนาด ทําจากไม้ MDFพร้อมทาสี
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  หน้า 15 ลําดับที่ 17

ชั้นวางหนังสือ จํานวน 10,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางหนังสือจํานวน 2 ชุด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เป็นชั้นทําจากไม้ MDFขนาด (กว้างXยาวX
สูง)30X120X120 ซม. แบบ 5 ชั้น 
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 15 ลําดับที่ 16

ชั้นเหล็กฉาก จํานวน 11,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นเหล็กฉาก จํานวน 2 ชุด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เป็นเหล็กฉากเจาะรูขนาด 1.5X1.5 นิ้ว หนา 2
 มม. ขนาดของชั้น (กว้างXยาวXสูง)60X90X180 ซม.แบบ 5
 ชั้น แผนชั้นเป็นไม้อัดแนน หนา 10 มม. มียางรองขาและเหล็ก
ฉากซอยใต้ชั้นทุกชั้น สําหรับเก็บวัสดุอุปกรณของศพด.อบต.ควน
ปริง
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 15 ลําดับที่ 15
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เป็นเครื่องบันทึกเสียงที่มีหนวยความจําภายใน
ไมน้อยกวา 4 GB สามารถเพิ่มหนวยความจําด้วย
การด Micro SD ได้ไมน้อยกวา 32GB เชื่อมตอ USB โดยตรง
สําหรับการถายโอนไฟลผานคอมพิวเตอรได้
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 15 ลําดับที่ 18
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ควนปริงโดยมีคุณลักษณะดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
-มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 15 ลําดับที่ 13
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพจํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนปริ
งโดยมีคุณลักษณะดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 15 ลําดับที่ 14
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,236,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,236,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,236,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราย
ละเอียดดังนี้
(1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ควนปริง
สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน 179 คน ๆ ละ 20
 บาทจํานวน 200 วัน จํานวน 716,000 บาท 
(2) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนา
ป้อ
สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน 130 คน ๆ ละ 20
 บาทจํานวน 200 วัน จํานวน 520,000 บาท 
ทั้งนี้ข้อมูลจํานวนนักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อมูลจํานวนนักเรียนที่มีอยู ณ ปัจจุบันและหรือฐานข้อมูลจํานวน
นักเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้อง
ถิ่น (Local Education Center Information System)
-ตามหนังสือโรงเรียนบ้านควนปริง ที่ ศธ 04052.063/188ลงวัน
ที่ 13 กรกฎาคม 2563และหนังสือโรงเรียนบ้านนาป้อ ที่ ศธ
 04052.063/160 ลงวันที่ 13กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท. 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-37
 ลําดับที่ 2
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลควนปริง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชนตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาที่พัก คา
เบี้ยเลี้ยงและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-39
 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วยเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู
บ้าน จํานวน 9 หมูบ้านๆละ 20,000 บาท 
-ตามหนังสือที่ทําการผู้ใหญบ้านหมูที่ 1 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน2563, หนังสือที่ทําการผู้ใหญบ้านหมูที่ 2 ลงวันที่ 29
 มิถุนายน2563, หนังสือที่ทําการผู้ใหญบ้านหมูที่ 3 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน2563, หนังสือที่ทําการผู้ใหญบ้านหมูที่ 4 ลงวันที่ 17
  กรกฎาคม 2563, หนังสือที่ทําการผู้ใหญบ้านหมูที่ 5 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน2563, หนังสือที่ทําการผู้ใหญบ้านหมูที่ 6 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน2563, หนังสือที่ทําการผู้ใหญบ้านหมูที่ 7 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม  2563, หนังสือที่ทําการผู้ใหญบ้านหมูที่ 8  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563   และหนังสือที่ทําการผู้ใหญบ้านหมูที่ 9
 ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 3-44
 ลําดับที่ 26
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 59,000 บาท

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  จํานวน 1 เครื่อง  (ตั้งตามราคา
บัญชีมาตรฐานครุภัณท สํานักงบประมาณ ประจําปี 2562)   โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
1) ปริมาณการฉีดพน น้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
หน้า 14 ลําดับที่ 10

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,257,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,077,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นของ อปท.และการเบิกจาย พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0819.2/ ว
 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
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ค่าใช้สอย รวม 917,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 780,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้าง
เหมาบริการ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นฯลฯ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826ลง
วันที่ 17 กันยายน 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-50 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการป้องกันควบคุม
โรคติดตอและไมติดตอ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไข  เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-49 ลําดับที่ 4
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โครงการพัฒนาคุณภาพการควบคุมการจําหนายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การควบคุมการจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่
แก้ไข  เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-52 ลําดับที่ 11

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการรณรงคป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-49 ลําดับที่ 1

โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟม พลาสติกบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ดี

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการลด ละ เลิก
ใช้ภาชนะโฟม พลาสติกบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0820.2/ว 10711 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-52 ลําดับที่ 12
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โครงการสงเสริมการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมการ
ป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0891.3/ว 2196 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-50 ลําดับที่ 7

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ คาถายเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธคาวัสดุสาธิต/ฝึกปฏิบัติ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-52
 ลําดับที่ 10
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค จํานวน 57,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสํารวจ
ข้อมูลสุนัขและแมว และคาวัคซีนพร้อมอุปกรณในการฉีดฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-51 ลําดับที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน เวชภัณฑอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดปฏิบัติงานของหนวยกู้
ชีพฉุกเฉิน , เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณ แกคณะกรรมการหมูบ้าน
ทั้ง 9 หมูบ้านๆละ 20,000 บาท สําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข  ทั้งนี้จะเบิกจายก็ตอ
เมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 141 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-51 ลําดับที่ 9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลควนปริง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ
 ตําบลควนปริง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณ
วิทยากร 
 คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ 
 คาวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ คาถายเอกสาร คาป้ายประชา
สัมพันธ 
 คายานพาหนะ ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และที่แก้ไข
 เพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-53
 ลําดับที่ 2
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โครงสงเสริมสนับสนุนคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ยากไร้ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงสงเสริมสนับสนุนคน
พิการ 
 ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ยากไร้ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
 คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม เครื่องเขียน
 และ อุปกรณ คาถายเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุสาธิต
และ
 ฝึกปฏิบัติ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 หน้า 3-53 ลําดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,780,771 บาท

งบบุคลากร รวม 2,061,024 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,061,024 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,153,020 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง เงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงผู้อํานวยการอง
ชาง นายชางโยธา นายชางไฟฟ้า เจ้าพนักงานประปา เป็น
ต้น คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้อํานวยการกอง
ชาง อัตราละ 3,500 บาทตอเดือน คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 781,344 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหนงผู้ชวย
นายชางโยธา ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา  ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า ผู้
ชวยเจ้าพนักงานธุรการ และพนังงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,660 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา  ผู้
ชวยนายชางไฟฟ้า  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 1,251,247 บาท
ค่าตอบแทน รวม 251,247 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 162,447 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงิน
รางวัลประจําปี)ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน  ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือคา
ผอนชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารักษาพยาบาลให้แกพนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็น
1.คาวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพน้ํา
2.คาตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
3.คาเป่าล้างบอบาดาล คาถายเอกสาร
4.คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
5.คาประกันภัยรถยนต
6.คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรองการประชุมอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไป
ราชการ เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ ให้กับพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน วัสดุตางๆ  เครื่อง
พิมพดีด ตู้ โตะ  เก้าอี้ ยานพาหนะฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองชาง 

ค่าวัสดุ รวม 747,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน  ทุก
ชนิด เชน กระดาษ  ปากกา ลวดเย็บกระดาษ   ไม้
บรรทัด ยางลบ แฟ้ม แบบพิมพตางๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอด
ไฟ สตารทเตอร ฟิวส สายไฟ ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ปูน
ซีเมนต หิน ดิน ทราย  เครื่องทดสอบวัสดุ จอบ เสียม ยาง
แอสฟัลต ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ หัว
เทียน ยางรถ เพลา ตลับลูกปืน ไขควงน็อตและสกูร หม้อน้า คีม
ล็อค ฟิลมกรองแสง กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้ง
มน ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี  ที่ใช้ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล หรือน้ํามันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรจากสวนราชการอื่น ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สาร
ส้ม คลอรีน  ปูนขาว  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายโพส
เตอร   ประชาสัมพันธตางๆ ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หัวพิมพ หมึกหมึก
พิมพ   แป้นพิมพ  เมาส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 468,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 468,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1 HP จํานวน 86,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดปั๊มบาดาล 1 HP จํานวน  4
 ชุด ประกอบด้วย 
1.ใบพัดปั๊มบาดาล 1 HP จํานวน 4 ตัว
2.มอเตอรปั๊มบาดาล 1 HP จํานวน 4 ตัว
3.บล็อคสตารท 1 HP จํานวน 4 ตัว
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  หน้า 16  ลําดับที่ 23 

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP จํานวน 112,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดปั๊มบาดาล 1.5 HP จํานวน  4
 ชุด ประกอบด้วย 
1.ใบพัดปั๊มบาดาล 1.5 HP จํานวน 4 ตัว
2.มอเตอรปั๊มบาดาล 1.5 HP จํานวน 4 ตัว
3.บล็อคสตารท 1.5 HP จํานวน 4 ตัว
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  หน้า 16  ลําดับที่ 24 
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ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 2 HP จํานวน 106,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดปั๊มบาดาล 2 HP จํานวน  3
 ชุด ประกอบด้วย 
1.ใบพัดปั๊มบาดาล 2 HP จํานวน 3 ตัว
2.มอเตอรปั๊มบาดาล 2 HP จํานวน 3 ตัว
3.บล็อคสตารท 2 HP จํานวน 3 ตัว
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  หน้า 16  ลําดับที่ 25 

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 3 HP จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดปั๊มบาดาล 3 HP จํานวน  1
 ชุด ประกอบด้วย 
1.ใบพัดปั๊มบาดาล 3 HP จํานวน 1 ตัว
2.มอเตอรปั๊มบาดาล 3 HP จํานวน 1 ตัว
3.บล็อคสตารท 3 HP จํานวน 1 ตัว
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  หน้า 17  ลําดับที่ 26

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 1 HP จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 1 HP จํานวน 2 ตัว
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  หน้า 17  ลําดับที่ 27
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ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP จํานวน 26,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP จํานวน 2
 ตัว
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  หน้า 17  ลําดับที่ 28

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 2 HP จํานวน 32,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 2 HP จํานวน 2 ตัว
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  หน้า 17  ลําดับที่ 29

ครุภัณฑสํารวจ

ล้อวัดระยะทาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง  จํานวน  1 เครื่อง     ตั้ง
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1.เป็นเครื่องวัดระยะชนิดเดินตาม ทําด้วยวัสดุแข็งแรง มีระบบ
แสดงระยะทางการวัด
2.ขนาดเส้นผาศูนยกลางของล้อ 300 มิลลิเมตร
3.โครงสร้างทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้
4.มีเข็มชี้จุดเริ่มต้นการทํางาน
5.มีปุ่ม Reset คาตัวเลขให้เป็นศูนย ที่แป้นควบคุม
6.สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร
7.มีขาตั้งยันพื้นขณะหยุดนิ่ง
-เป็นครุภัณฑที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองชาง  จึงไมมี
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท
 0810.3/ ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่เข้าขาย
ประเภทคาครุภัณฑ

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,916,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,916,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,916,000 บาท
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการกอสร้าง หรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิทยา ขาว
เรือง -นายชม ศรีพล หมูที่ 6

จํานวน 344,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
วิทยา ขาวเรือง -นายชม ศรีพล หมูที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 120
 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 480 ตาราง
เมตร) พร้อมป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต
.ควนปริง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  3-11
  ลําดับที่ 25

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอับดุล อา
บูบาเกอร หมูที่ 3

จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอับ
ดุล อาบูบาเกอร หมูที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15
 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 825 ตารางเมตร)พร้อมป้ายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  3-17
  ลําดับที่ 48
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬาตําบลควน
ปริง - สวนสุขภาพตําบลควนปริง ระยะที่ 2

จํานวน 418,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสนามกีฬาตําบลควนปริง - สวนสุขภาพตําบลควนปริง ระยะ
ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4-6 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  3-14
  ลําดับที่ 39

โครงการกอสร้างลานวัฒนธรรมตําบลควนปริง จํานวน 329,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานวัฒนธรรมตําบลควนปริง พร้อมป้าย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 1 ลําดับที่ 1

โครงการกอสร้างหอถังประปา ขนาด 20 คิว (พร้อมรื้อถอนวัสดุกอ
สร้างเกา) หมูที่ 3

จํานวน 691,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างหอถังประปา ขนาด 20 คิว จํานวน  1
 แหง (พร้อมรื้อของเกา) พร้อมป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.ควนปริง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2563 หน้า  3 ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ : 31/3/2565  16:20:34 หน้า : 68/87



โครงการจัดทําป้ายสถานที่สําคัญและป้ายชื่อถนนซอยภายในหมูบ้าน จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างจัดทําป้ายสถานที่สําคัญและป้ายชื่อถนน
ซอยภายในหมูบ้าน พร้อมป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ควนปริง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  3-20
 ลําดับที่ 62

โครงการตอเติมสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลควนปริง จํานวน 1,423,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างตอเติมสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลควนปริง กว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร พร้อมป้ายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2563 หน้า  5 ลําดับที่ 13

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายอี สังวาลรัตน  หมูที่ 9 จํานวน 242,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายอี สังวาล
รัตน หมูที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.40 เมตร (หรือ
มีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,080 ตารางเมตร) พร้อมป้ายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2563 หน้า  4 ลําดับที่ 10
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โครงการปรับปรุง/ตอเติมศูนยฝึกอาชีพตําบลควนปริง จํานวน 418,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างปรับปรุง/ตอเติมศูนยฝึกอาชีพตําบลควน
ปริง พร้อมป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต
.ควนปริง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  3-82
  ลําดับที่ 6

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จํานวน 31,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสัญญาแบบปรับคาได้ (คา K) ที่เกิดจากเบิกจาย
คางานกอสร้างตามราคาวัสดุที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจจะมีทั้ง
เพิ่ม/ลดคางานตามสัญญาโดยใช้ดัชนีราคาวัสดุกอสร้างที่
กระทรวงพาณิชยจัดทําขึ้นเป็นเกณฑการคํานวณ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการถนนมิ่งเมืองใสใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโครงการถนนมิ่งเมืองใสใจสิ่งแวดล้อม  ปรับพื้นที่
พร้อมปลูกต้นไม้บริเวณไหลทางถนนสายมิ่งเมือง รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.ควนปริง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที6่) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 3-71
 ลําดับที่ 6

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาเขียนแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาออกแบบและควบคุมงานกอสร้าง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,065,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,065,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชนคาจ้างเหมาบริการกําจัด
ขยะสิ่งปฏิกูลตางคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการศูนยบริการจัดการขยะ จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการ
ศูนยบริการจัดการขยะ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้าง
เหมาบริการ คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-69
 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการรณรงคประชา
สัมพันธการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-70
 ลําดับที่ 4
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โครงการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานธนาคารคัดแยกขยะ
หรือวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนและสง
เสริมการดําเนินงานธนาคารคัดแยกขยะหรือวิสาหกิจชุมชนเกี่ยว
กับการจัดการขยะ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-69
 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับงานเก็บขน
ขยะ เชน เสื้อสะท้อนแสง , เสื้อแขนยาว , ถุงมือ  ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 299,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองควนปริงสวยน้ําใสใสใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการคลองควนปริ
งสวยน้ําใสใสใจสิ่งแวดล้อม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ และอุปกรณ คาป้าย ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-73 ลําดับที่ 5
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โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจิตอาสา
พัฒนา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ”  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาวัสดุ อุปกรณ คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0801.2/ว 104 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-65
 ลําดับที่ 2

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติตําบลควนปริง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ
ตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ อุปกรณ คา
ป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0801.2/ว 104 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-66
 ลําดับที่ 4

โครงการประชารัฐรวมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการประชารัฐรวมใจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ป้าย อุปกรณตางๆฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-55
 ลําดับที่ 4
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โครงการรณรงค ประชาสัมพันธการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค ประชา
สัมพันธ การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ และ
อุปกรณ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-73
 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรีโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไข  เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-54
 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับ
สนุนและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑชุมชนโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม เครื่องเขียนและอุปกรณ วัสดุอุปกรณสาธิต/ฝึกปฏิบัติ ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557และที่แก้ไข  เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-82
 ลําดับที่ 7

โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลควนปริง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับ
สนุนศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
ยานพาหนะ คาที่พัก ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไข  เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-55
 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับ
สนุนอาชีพ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ป้าย วัสดุสาธิต/ฝึกปฏิบัติฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไข  เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-80
 ลําดับที่ 2

โครงการหมูบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “ควนปริงตําบลแหง
ความสุข”

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการหมูบ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง “ควนปริงตําบลแหงความสุข”โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ คาป้าย วัสดุสาธิต/ฝึก
ปฏิบัติ   คายานพาหนะ คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-80
 ลําดับที่ 1
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งบลงทุน รวม 84,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 84,600 บาท

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่อง (ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณท  สํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2562)  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 32,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวย
งานสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หน้า 3-
128 ลําดับที่ 118
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 497,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 488,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 388,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสานสัมพันธตําบลควนปริง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ
ตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาหรือคาเตรียม
สนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทน คาจัดทําป้ายชื่อหรือ
ทีม คาจัดทําเกียรติบัตร คาโล หรือถ้วยรางวัล เงิน หรือของ
รางวัล และคาใช้จายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-58
 ลําดับที่ 3

โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาชุดกีฬา คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายในการเตรียม
สถานที่ คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คา
ตอบแทน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีม คาจัดทําเกียรติบัตรคาโล หรือ
ถ้วยรางวัล เงิน หรือของรางวัล และคาใช้จายอื่น ๆในการจัดการ
แขงขันกีฬา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-58
 ลําดับที่ 2
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โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธศพด. จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสาน
สัมพันธศพด.อบต.ควนปริง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาตอบ
แทนกรรมการ คาจ้างเหมาบริการ คาชุดนักกีฬาคาน้ําดื่ม คา
ประชาสัมพันธ คาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่มคาเงินรางวัล
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-59
 ลําดับที่ 7

โครงการสงทีมนักกีฬาผู้สูงอายุตําบลควนปริง จํานวน 23,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงทีมนักกีฬาแขงขัน
กีฬาผู้สูงอายุตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบ
แทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬา คาใช้จายในการฝึกซ้อม
กีฬา คาใช้จายในการเก็บตัวฝึกซ้อม คาอุปกรณการกีฬา คาชุด
กีฬา พร้อมรองเท้าถุงเท้าและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 3-62
 ลําดับที่ 15
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โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการแขงขัน
กีฬา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึก
สอนและนักกีฬา คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬา คาใช้จายในการ
เก็บตัวฝึกซ้อม คาอุปกรณการกีฬา คาชุดกีฬา พร้อมรองเท้าถุง
เท้าและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 3-58
 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาโดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุกีฬาตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟเมทัลฮาไลต จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโคมไฟเมทัลฮาไลตพร้อมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เป็นโคมไฟเมทัลฮาไลต 400w สําหรับใช้ติดตั้ง
ในสนามกีฬาอบต.ควนปริง
- (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 16 ลําดับที่ 22
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ครุภัณฑกีฬา

เสาประตูโกวฟุตซอล จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเสาประตูโกวฟุตซอล จํานวน 1 คู โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เสาประตูทําจากเหล็กมีขนาดกว้าง 3
  เมตร สูง 2 เมตร ตัวเสาและคานเป็นเหล็ก
เหลี่ยม ขนาด    3 x 3 นิ้ว ทาสีรองพื้นกันสนิม และทาสีแดงตัดสี
ขาว มีตะขอสําหรับยึดตาขายรอบตัวเสาและคาน เสาด้านหลังใช้
เหล็กกลม ขนาด 1.2 นิ้ว  
-(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 16 ลําดับที่ 21

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 670,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาชุมชน “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
พัฒนาชุมชนโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-74
 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาพิธีการทางศาสนา คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาสมนาคุณกรรมการ คามหรสพ คาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-74
 ลําดับที่ 3

โครงการจัดงานเมาลิด จํานวน 120,000 บาท

- -เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานเมาลิดโดยจาย
เป็นคาใช้จาย ประกอบด้วยคาพิธีทางศาสนา คารับรอง คา
วัสดุ คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาใช้จายในการประกวดและแขง
ขัน คาสมนาคุณกรรมการ คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดง คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 4-75
 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดประเพณีลอยกระทง
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาวัสดุ คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่คา
รับรอง คาใช้จายในการประกวดและแขงขัน คามหรสพการ
แสดง เงินรางวัล คาสมนาคุณกรรมการ คาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ลําดับ
ที่ 5

โครงการจัดประเพณีสงกรานต จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาวัสดุ คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่คารับรอง คาใช้จายในการประกวดและแขงขัน คามหรสพ
การแสดง เงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-76
 ลําดับที่ 7
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โครงการทดสอบการอานพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการทดสอบการอานพระ
มหาคัมภีรอัลกุรอานโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวดและแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการ
แสดง คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-74
 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 325,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 325,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน จํานวน 325,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน
1) เพื่ออุดหนุนวัดโคกมะมวงและวัดควนปริงวนาราม วัด
ละ 15,000 เป็นเงิน 30,000 บาท ตามโครงการสนับสนุน
การอบรมจริยธรรมศาสนาพุทธหนังสือวัดควนปริงวนาราม ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือวัดโคกมะมวง ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 3-78
 ลําดับที่ 14
2) เพื่ออุดหนุนวัดโคกมะมวงและวัดควนปริงวนาราม วัด
ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท ตามโครงการสนับสนุน
การจัดประเพณีเรือพระหนังสือวัดควนปริงวนาราม ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 และหนังสือวัดโคกมะมวง ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-79
  ลําดับที่  18
3) เพื่ออุดหนุนศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํา
มัสยิดจํานวน 5 ศูนยๆละ 24,000 บาทเป็นเงิน 120,000
 บาท ตามโครงการสนับสนุนศูนยอบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจํามัสยิดหนังสือหนังสือมัสยิดมาลีกียะหลงวันที่ 29
 มิถุนายน 2563,หนังสือมัสยิดไซหนุนอิสลามลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563, หนังสือมัสยิดมาดีนะฮ ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563, หนังสือมัสยิดสายิดนมุสลิม 30 มิถุนายน 2563
 และ หนังสือมัสยิดสายิดุลนูรุลอิงซาน ลงวันที่ 29
 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-78
 ลําดับที่ 15
4) เพื่ออุดหนุนมัสยิดจํานวน 5 มัสยิดๆละ 5,000 บาท เป็น
เงิน 25,000 บาทตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอนหนังสือหนังสือมัสยิดมาลีกียะห ลงวันที่ 29
 มิถุนายน 2563, หนังสือมัสยิดไซหนุนอิสลามลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563, หนังสือมัสยิดมาดีนะฮ ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563, หนังสือมัสยิดสายิดนมุสลิม 30 มิถุนายน 2563
 และหนังสือมัสยิดสายิดุลนูรุลอิงซาน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-78
 ลําดับที่ 16
5) เพื่ออุดหนุนมัสยิดจํานวน 5 มัสยิดๆละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 50,000 บาทตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฮารีรา
ยอ หนังสือหนังสือมัสยิดมาลีกียะห ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
, หนังสือมัสยิดไซหนุนอิสลามลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563, หนังสือ
มัสยิดมาดีนะฮ     ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2563, หนังสือมัสยิดสา
ยิดนมุสลิม 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือมัสยิดสายิดุลนูรุลอิง
ซาน ลงวันที่ 29 มิถุนายน2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน2559
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 3-79
  ลําดับที่  17

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เครื่องเขียนและอุปกรณ วัสดุอุปกรณ
สาธิต/
ฝึกปฏิบัติ คายานพาหนะ คาของสมนาคุณศึกษาดูงานฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-83 ลําดับที่ 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,000,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าระบบประปาหมูบ้าน
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