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หญิง 3,865 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลควนปริง
อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลควนปริง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลควนปริง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลควนปริงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลควนปริง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,430,053.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 46,847,764.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,078,606.80 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 13 โครงการ รวม 4,986,342.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 43,184,282.27 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 471,004.50 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 232,247.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 116,118.00 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 277,590.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 261,636.63 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 46,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,402,807.42 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 20,376,878.52 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 35,656,667.43 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,195,333.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,796,364.88 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,170,639.75 บาท

งบลงทุน จํานวน 335,502.80 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,158,827.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,034,192.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,142,308.93 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,183,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลควนปริง
อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 407,778.04 647,000.00 755,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

222,787.60 334,000.00 325,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 167,028.95 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

285,630.00 300,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 194,850.00 400,000.00 400,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,278,074.59 1,883,000.00 1,982,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,997,259.23 25,762,000.00 25,760,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,997,259.23 25,762,000.00 25,760,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 18,036,331.00 20,042,000.00 20,830,117.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,036,331.00 20,042,000.00 20,830,117.00

รวม 39,311,664.82 47,687,000.00 48,572,117.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลควนปริง
อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,314,984.60 12,118,181.00 12,611,538.00

งบบุคลากร 12,049,176.28 15,463,332.00 16,281,780.00

งบดําเนินงาน 8,453,488.74 12,031,587.00 11,275,399.00

งบลงทุน 2,845,930.10 6,152,900.00 5,336,200.00

งบเงินอุดหนุน 2,129,431.36 1,921,000.00 3,049,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 35,793,011.08 47,687,000.00 48,554,117.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลควนปริง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลควนปริง
อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,962,005

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 265,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,593,032

แผนงานสาธารณสุข 1,778,600

แผนงานสังคมสงเคราะห 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,885,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 990,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,134,442

แผนงานการเกษตร 54,500

แผนงานการพาณิชย 1,000,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,611,538

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,554,117



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลควนปริง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,611,538 12,611,538
    งบกลาง 12,611,538 12,611,538

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,135,660 2,339,760 11,475,420
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 0 2,311,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,823,740 2,339,760 9,163,500

งบดําเนินงาน 3,460,500 573,785 4,034,285
    คาตอบแทน 1,008,500 299,785 1,308,285

    คาใช้สอย 1,225,000 163,000 1,388,000

    คาวัสดุ 791,000 91,000 882,000

    คาสาธารณูปโภค 436,000 20,000 456,000

งบลงทุน 397,300 55,000 452,300
    คาครุภัณฑ 397,300 55,000 452,300

รวม 12,993,460 2,968,545 15,962,005

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบดําเนินงาน 215,000 50,000 265,000
    คาใช้สอย 125,000 20,000 145,000

    คาวัสดุ 90,000 30,000 120,000

รวม 215,000 50,000 265,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,601,700 1,330,080 0 2,931,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,601,700 1,330,080 0 2,931,780

งบดําเนินงาน 390,870 1,694,682 128,000 2,213,552
    คาตอบแทน 139,870 74,465 0 214,335

    คาใช้สอย 140,000 772,425 128,000 1,040,425

    คาวัสดุ 111,000 740,492 0 851,492

    คาสาธารณูปโภค 0 107,300 0 107,300

งบลงทุน 3,500 0 0 3,500
    คาครุภัณฑ 3,500 0 0 3,500

งบเงินอุดหนุน 0 1,264,200 180,000 1,444,200
    เงินอุดหนุน 0 1,264,200 180,000 1,444,200

รวม 1,996,070 4,288,962 308,000 6,593,032

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 1,067,600 1,067,600
    คาใช้สอย 997,600 997,600

    คาวัสดุ 70,000 70,000

งบลงทุน 531,000 531,000
    คาครุภัณฑ 531,000 531,000

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 180,000 180,000

รวม 1,778,600 1,778,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000
    คาใช้สอย 120,000 120,000

รวม 120,000 120,000

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 785,000 785,000
    คาใช้สอย 0 770,000 770,000

    คาวัสดุ 0 15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน 1,100,000 0 1,100,000
    เงินอุดหนุน 1,100,000 0 1,100,000

รวม 1,100,000 785,000 1,885,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000
    คาใช้สอย 160,000 160,000

รวม 160,000 160,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 245,000 220,000 465,000
    คาใช้สอย 145,000 220,000 365,000

    คาวัสดุ 100,000 0 100,000

งบลงทุน 200,000 0 200,000
    คาครุภัณฑ 200,000 0 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 325,000 325,000
    เงินอุดหนุน 0 325,000 325,000

รวม 445,000 545,000 990,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,874,580 0 1,874,580
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,874,580 0 1,874,580

งบดําเนินงาน 919,962 200,000 1,119,962
    คาตอบแทน 179,962 0 179,962

    คาใช้สอย 162,000 200,000 362,000

    คาวัสดุ 577,000 0 577,000

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000

งบลงทุน 661,900 3,478,000 4,139,900
    คาครุภัณฑ 531,900 0 531,900

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 130,000 3,478,000 3,608,000

รวม 3,456,442 3,678,000 7,134,442

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 35,000 45,000
    คาใช้สอย 10,000 35,000 45,000

งบลงทุน 9,500 0 9,500
    คาครุภัณฑ 9,500 0 9,500

รวม 19,500 35,000 54,500
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 1,000,000 1,000,000
    คาสาธารณูปโภค 1,000,000 1,000,000

รวม 1,000,000 1,000,000

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลควนปริง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,850,762.17 11,198.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 20,199.00 209.20 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 147,915.34 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ภาษีป้าย 220,073.60 248,455.50 242,000.00 44.63 % 350,000.00
     อากรรังนกอีแอน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,091,034.77 407,778.04 647,000.00 755,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,775.10 1,687.80 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 1,299.80 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 181,040.00 149,660.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,707.25 4,888.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,130.00 1,200.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 5,250.00 3,500.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 700.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 990.00 4,710.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,400.00 9,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 99,001.00 45,099.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับอื่น ๆ 10,050.42 0.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 780.00 1,043.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 308,123.77 222,787.60 334,000.00 325,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 177,370.48 167,028.95 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 177,370.48 167,028.95 200,000.00 200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 276,086.00 285,630.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 276,086.00 285,630.00 300,000.00 300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 332,000.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 188,830.00 194,850.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 520,830.00 194,850.00 400,000.00 400,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 519,557.61 517,648.05 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,710,043.92 9,021,085.31 10,681,000.00 0.00 % 10,681,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,062,850.87 2,978,618.46 3,640,000.00 0.00 % 3,640,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 82,795.88 82,364.47 91,000.00 0.00 % 91,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,605,151.49 5,671,310.84 7,265,000.00 0.00 % 7,265,000.00
     ภาษีการพนัน 0.00 523.80 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 67,076.74 60,234.16 73,000.00 0.00 % 73,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 58,355.16 50,509.14 64,000.00 0.00 % 64,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,943,773.00 1,609,335.00 3,240,000.00 0.00 % 3,240,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 2,820.00 5,610.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,052,424.67 19,997,259.23 25,762,000.00 25,760,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,128,817.00 18,036,331.00 20,042,000.00 3.93 % 20,830,117.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,128,817.00 18,036,331.00 20,042,000.00 20,830,117.00
รวมทุกหมวด 43,554,686.69 39,311,664.82 47,687,000.00 48,572,117.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลควนปริง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 48,572,117   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 755,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 400,000 บาท

-จัดเก็บจากเจ้าของอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ต้องชําระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ภาษีป้าย จํานวน 350,000 บาท

-จัดเก็บจากเจ้าของป้ายที่ต้องชําระภาษีป้ายตาม พ.ร.บ. ภาษี
ป้าย ตั้งรับไว้สูงกวารายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ. 2563

อากรรังนกอีแอน จํานวน 5,000 บาท

-จัดเก็บจากคาอากรรังนกอีแอน อบจ.จัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อบต.
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 325,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

-ได้รับจัดสรรคาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราใน
จังหวัดตรัง
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 2,000 บาท

-ได้รับจัดสรรคาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันในจังหวัด
ตรัง
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

-จัดเก็บจากเจ้าของอาคารบ้านเรือน/ที่อยูอาศัย และผู้ประกอบ
กิจการ ร้านค้าที่ต้องชําระคาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

-จัดเก็บจาการตรวจแบบการกอสร้างที่ประชาชนยื่นขออนุญาต
กอสร้างอาคาร
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

-จัดเก็บจากผู้ประกอบการกิจการร้านค้าที่ต้องชําระคาธรรมเนียม
จดทะเบียนพาณิชย
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 6,000 บาท

-จัดเก็บจากผู้ประกอบการหอพัก ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558
 ที่ต้องชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและ
ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก และอื่น ๆ
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

-จัดเก็บคาธรรมเนียมอื่น ๆ จากผู้ขอใช้บริการ
ตั้งรับไว้สูงกวาประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 4,000 บาท

-ได้รับจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองตรัง เปนคาปรับผู้กระทํา
ผิดกฎหมายจราจรทางบกแล้วนําสงให้ อบต.
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

-จัดเก็บจากคาปรับการผิดสัญญาจ้างที่เกินกําหนดระยะเวลา
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

-จัดเก็บจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย เกินกวาที่กฎหมายกําหนด
ตั้งรับไว้ต่ํากวาประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

-จัดเก็บจากผู้มาขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและรื้อถอน
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

-ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 300,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 300,000 บาท

-จัดเก็บจากคาน้ํา ประเภทคาสาธารณูปโภคและการพาณิชย
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 400,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 200,000 บาท

-ได้รับจากคาขายแบบแปลนของ อบต. จากการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
ตั้งรับไว้ต่ํากวาประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

-ได้รับจากรายได้ที่ไมได้ตั้งรับไว้ในหมวดใดหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,000 บาท

-ได้รับจากการขายทอดตลาดทรัพยสินของ อบต.
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,760,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 700,000 บาท

-ตั้งรับจากภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต ซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้ 
อบต.
ตั้งรับไว้สูงกวารายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,681,000 บาท

-ตั้งรับจากภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ตั้งรับไว้ต่ํากวาประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,640,000 บาท

-ตั้งรับจากภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ซึ่งรัฐบาล
จัดสรรให้ อบต.
ตั้งรับไว้ต่ํากวาประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 91,000 บาท

-ตั้งรับจากภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้ อบต.
ตั้งรับไว้ต่ํากวาประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,265,000 บาท

-ตั้งรับจากภาษีสรรพสามิต ซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้ อบต. 
ตั้งรับไว้สูงกวารายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาภาคหลวงแร จํานวน 73,000 บาท

-ตั้งรับจากภาษีสรรพสามิต ซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้ อบต.
ตั้งรับไว้ต่ํากวาประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 64,000 บาท

-ตั้งรับจากคาภาคหลวงปิโตรเลียม ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีจัด
สรร ให้ อบต.
ตั้งรับไว้ต่ํากวาประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 3,240,000 บาท

-ตั้งรับจากคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งกรม
ที่ดินจัดเก็บแล้วนําสงให้ อบต.
ตั้งรับไว้ต่ํากวาประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

-ตั้งรับจากคาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

-ตั้งรับจากภาษีจัดสรรอื่น ๆ ซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้ อบต.
ตั้งรับไว้เทากับประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,830,117 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,830,117 บาท

-ตั้งรับเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอนเลือก
ทํา
ตั้งรับไว้ต่ํากวาประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลควนปริง

อําเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,554,117 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,611,538 บาท
งบกลาง รวม 12,611,538 บาท

งบกลาง รวม 12,611,538 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 337,017 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 วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  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 13,681 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 9,300,000 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 มท 0810.6
/ว 1430 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก
ผู้สูงอายุ  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-63
  ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,900,000 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 มท 0810.6
/ว 1430 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจํา
ปีพ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับโครงการเสริม
สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-63
 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 6,000 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 ดวนที่สุด มท 0810.6
/ว 1430 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจํา
ปีพ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับโครงการเสริม
สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
- 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
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 554,840 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคํานวณ
ตั้งจายในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําปี  ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร 
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  คํานวณ 
ในอัตราร้อยละ 2 ตามหลักเกณฑกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม  2560  
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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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

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับอบต 
- ตามพระราชบัญญัติ  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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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,993,460 บาท

งบบุคลากร รวม 9,135,660 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./รองประธานสภา
อบต. 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 15 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,296,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,823,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,388,140 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีของพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงนักบริหารงานท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักวิชาการ
สาธารณสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงาน
ธุรการ เป็นต้น คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 146,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.) คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
เป็นเงิน 54,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนักบริหารงานท้องถิ่น อัตรา เดือน
ละ 7,000 บาท ตอเดือน คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 84,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) อัตรา 
เดือนละ 690 บาท ตอเดือน คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 8,280 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของนักบริหารงานท้อง
ถิ่นอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตอเดือน คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท และเงินประจํา
ตําแหนงรายเดือนของนักบริหารงานทั่วไป อัตราเดือนละ 3,500
 บาท ตอเดือน คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 42,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,713,680 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวย
นักพัฒนาชุมชน ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ ผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ) เป็นต้น และ
พนักงานจ้างทั่วไปตําแหนงคนงานทั่วไป คนงานประจํารถ
ขยะ นักการภารโรง  พนักงานขับรถยนตสวนกลาง 
เป็นต้น คํานวณตั้งจายไว้จํานวน  12 เดือน 

วันที่พิมพ : 20/4/2565  09:14:38 หน้า : 12/83



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 449,640 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 
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาเสี่ยงภัยตอสุขภาพของ คนงาน
ประจํารถขยะ  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

งบดําเนินงาน รวม 3,460,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,008,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 696,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง เป็นเงิน 296,500 บาท 
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน อปพร. อสม. ฯลฯ  
เป็นเงิน 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เป็นเงิน 120,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
เป็นเงิน 250,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นของอปท.และการเบิกจาย พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0819.2/ว 6290  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0819.2/ว 3318  
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
- หนังสือสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือคา
ผอนชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,225,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
(1) คาจ้างเหมาถายเอกสาร/จัดทํารูปเลม ฯลฯ
(2) คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(3) คาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต จายเป็นคาปรับปรุงข้อมูล
ขาวสาร
(4) คาธรรมเนียมตางๆ
(5) คาจ้างเหมาโฆษณาทางสื่อและสิ่งพิมพตางๆ
(6) คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการฯลฯ และคา
เลี้ยงรับรองในการประชุมอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไป
ราชการ เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก 
คาพาหนะ  ฯลฯ สําหรับผู้บริหาร ผู้ชวยบริหารสมาชิก
สภาอบต.พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กฎหมายกําหนด

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาอบต.และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลควนปริง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอบรมและดู
งาน เพื่อจายเป็นคาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณคาจ้าง
เหมาบริการ คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไข เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-85
 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําเวทีประชาคมหมูบ้านและ
ตําบล

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําเวทีประชาคมหมูบ้านและตําบล โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ป้ายประชา
สัมพันธฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-64
 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 20/4/2565  09:14:38 หน้า : 15/83



โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ตอบแทน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรัง 
ที่ ลต (ตง) 0002/ว 571 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 
หน้า 21  ลําดับที่  1

โครงการสงเสริมสนับสนุนการสํารวจข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
สํารวจข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อจาย
เป็นคาจ้างสํารวจและวิจัยข้อมูล โดยมีคาใช้จายในการจ้างสถาบัน
สํารวจข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจ 
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-84
 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 791,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า และวัสดุอะไหล ถานสําหรับนาฬิกา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 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 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 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 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หัวพิมพ หมึก
พิมพ แป้นพิมพ  เมาส ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดหาเข้าประเภท
วัสดุในกลุมตัวอยางได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 436,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการไฟฟ้าของ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลควนปริง 
และหอกระจายขาว 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 397,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 397,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑนอกมาตรฐานฯ) 
มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ
2. ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน
3. สงเอกสารได้ครั้งละ  20  แผน ขนาดที่กําหนดเป็น
ขนาดสงเอกสารขั้นต่ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า 22 ลําดับที่ 5
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA จํานวน 28,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA 
(ขนาด 3,500 ANSI Lumens) จํานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2563 มี
คุณลักษณะดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ 
2) ใช้ 3DDLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวาง
ขั้นต่ํา (ANSI Lumens) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 
หน้า 26 ลําดับที่ 33

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําร้อน จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อถังต้มน้ําร้อน (ขนาด 20 ลิตร) จํานวน 1 ถัง 
(ครุภัณฑนอกมาตรฐานฯ)             
มีคุณลักษณะดังนี้
1.เป็นถังต้มน้ําแบบไฟฟ้า 
2.ความจุน้ําได้ 20 ลิตร 
3.ถังเป็นสแตนเลส
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า 26 ลําดับที่ 32

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

วันที่พิมพ : 20/4/2565  09:14:38 หน้า : 19/83



คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท
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- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง
- 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) 
ไมน้อยกวา 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 ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 
1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 27 ลําดับที่ 36
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) เกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 26 ลําดับ 34
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า 26 ลําดับที่ 35

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑรายจายเพื่อซอม
แซมบํารุง โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

งานบริหารงานคลัง รวม 2,968,545 บาท
งบบุคลากร รวม 2,339,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,339,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,494,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการ
กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นต้น 
คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 9,780 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้อํานวยการกอง
คลัง อัตราละ 3,500 บาทตอเดือน คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 196,080 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 559,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง 
ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหนงพนักงานจดมาตรวัดน้ํา
จํานวน 4 อัตรา คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 38,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ชวยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตําแหนงพนักงานจดมาตรวัดน้ํา จํานวน 4 อัตรา คํานวณ
ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 573,785 บาท
ค่าตอบแทน รวม 299,785 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 244,985 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือคา
ผอนชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 13,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างประจําที่มิสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 113,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรองการประชุมอื่นๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 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 5,000 บาท

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 91,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอด
ไฟ สตารทเตอร ฟิวส สายไฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี  ที่ใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายโพส
เตอร  ประชาสัมพันธตางๆ ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หัวพิมพ หมึก
หมึกพิมพ แป้นพิมพ  เมาส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) เกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า  22  ลําดับ 1
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เครื่องพิมพเช็คหรือสมุดบัญชี จํานวน 38,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเช็คหรือสมุดบัญชี (Passbook Printer)
โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องพิมพประเภทหัวเข็ม ซึ่งจะทําให้เกิดอักษร
นูนหรือลึก เวลาพิมพเอกสาร เชน เช็คใบถอนเงิน ใบเสร็จรับ
เงิน หรือสมุดบัญชี ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนในการ
ตรวจสอบเช็คหรือเอกสารตาง ๆ รวมทั้งเอกสารสําเนาคารบอน
ในกรณีที่ใช้กระดาษชุดคารบอน 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- การป้อนกระดาษและการจัดหน้ากระดาษ ทําได้อัตโนมัติ
- รองรับกระดาษหนาประมาณ 20 แผน
- พิมพกระดาษคารบอนได้ประมาณ 6 ชั้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 22  ลําดับ 2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณสําหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 2/2564 หน้า 5 ลําดับ 1  
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โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” จํานวน 10,000 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

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบ
ร้อยภายในตําบล

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตําบล โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เอกสาร ป้ายอุปกรณตางๆฯลฯ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-36
 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมและจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมและ
จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ป้าย อุปกรณ
ตางๆฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-95
 ลําดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน เครื่องประจุไฟ แบตเตอรี่ สายอากาศ เสาอากาศ ฯลฯ 
หรืออื่นๆที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน 
ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง หรืออื่นๆที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตง
กาย เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ 
ชุดดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง ชุดปฏิบัติการดับเพลิงสวม
เร็ว เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง 
หมวกดับเพลิง หรืออื่นๆที่เข้าลักษณะวัสดุเครื่องแตงกาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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งานจราจร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1
 ถนนปลอดภัย  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ อุปกรณ 
คาป้าย คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดตรัง ดวนที่สุด ที่ มท 0023.3/ว 560
 ลงวันที่ 27  มกราคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 12  ลําดับที่  1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟ
กะพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน แทนแบริเออร ป้ายไฟ กระจกโค้ง ไฟแวบ กระบองไฟและ
อื่นๆที่เข้าลักษณะวัสดุจราจร

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,996,070 บาท

งบบุคลากร รวม 1,601,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,601,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 868,260 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีของพนักงานสวน
ตําบล ประกอบด้วยตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
และนักวิชาการศึกษา ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา อัตรา 3,500 บาท ตอเดือน ตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 631,440 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป (อัตรากําหนดโดย อปท.จ้างโดยเงิน อปท.) ประกอบ
ด้วยคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ทั้งในสํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ได้แก ผู้ชวยนักสันทนา
การ ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ นักการภารโรง และคนงาน 
เป็นต้น ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 390,870 บาท
ค่าตอบแทน รวม 139,870 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 49,670 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือคาผอนชําระเงินกู้
สําหรับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกได้
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
(1) คาเย็บเลมหรือเข้าเลมหนังสือ
(2) คาจ้างเหมาโฆษณาทางสื่อและสิ่งพิมพตาง ๆ
(3) คาธรรมเนียมตาง ๆ
(4) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
(5) คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล คาเลี้ยงรับรองในการประชุมอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไป
ราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
พาหนะฯลฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 111,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน โดยจําแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน ตามแนวทางที่กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกําหนด

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างของกองการศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
กําหนด

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงของกองการ
ศึกษาโดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะ
และขนสง ตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของกองการ
ศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามแนวทางที่กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรของกองการศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
การเกษตร ตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพรโดยจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตาม
แนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของกองการศึกษาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุคอมพิวเตอร ตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
กําหนด
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งบลงทุน รวม 3,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว สําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของพนักงานสวนตําบลประเภทอํานวยการท้องถิ่น สังกัด
กองการศึกษาฯ 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.เป็นเก้าอี้ ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 67 ยาว 70 สูง 117 ซม. 
2.มีพนักพิงสูง ขาแสตนเลส ล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ํา 
และวางแขนได้ 
- (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 25 ลําดับที่ 27 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,288,962 บาท
งบบุคลากร รวม 1,330,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,330,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 316,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงครู/ครูผู้
ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
ประจําปี ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของผู้ดํารงตําแหนงครู อันดับ 
คศ.2 จํานวน 1 คน เป็นเงิน 3,500 บาท ตอเดือน 
ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 911,880 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,694,682 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,465 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 64,865 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 772,425 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 128,000 บาท

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

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ อุปกรณ คา
พาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงและคาใช้จายอื่น ๆ 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
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายอื่น 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 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะดนตรี
และนาฎศิลป์เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนปริง โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วยคาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-42
 ลําดับที่ 19

โครงการสงเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการฯลฯ
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 3-45
 ลําดับที่ 28
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 564,425 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถานศึกษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
(1) เงินสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศพด.
อบต.ควนปริง  จํานวน 75 คน คนละ 21 บาท/วัน จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 385,875 บาท
(2) เงินสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กเล็ก
ใน ศพด.อบต. ควนปริง จํานวน 75คน (1,700 บาท/คน/ปี) 
เป็นเงิน 127,500 บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 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 ทั้งนี้ข้อมูลจํานวนนักเรียนอาจเปลี่ยน
แปลงได้ โดยให้เป็นไปตามข้อมูลจํานวนเด็กที่มีอยู ณ ปัจจุบัน
และหรือฐานข้อมูลจํานวนนักเรียนในระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษาท้อง
ถิ่น (Local Education Center Information System)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-38
 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 740,492 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 740,492 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
1.วัสดุงานบ้านงานครัว เชน หม้อ แก้วน้ํา ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจก ที่นอน หม้อหุ้งข้าว กระติกน้ํา สายยางฉีดน้ํา 
ถังน้ํา อางล้างลาน ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท
2.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ตําบล
ควนปริงและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
  2.1 ศพด.อบต.ควนปริง จํานวน 75 คน ๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 143,715 บาท
  2.2 โรงเรียนบ้านควนปริง จํานวน 161 คน ๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 308,508.20 บาท
  2.3 โรงเรียนบ้านนาป้อ จํานวน 140 คน คนละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 268,268 บาท
ทั้งนี้ข้อมูลจํานวนนักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อมูลจํานวนเด็กที่มีอยู ณ ปัจจุบันและหรือฐานข้อมูลจํานวนนัก
เรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้อง
ถิ่น (Local Education Center Information System)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว 3928 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-37
 ลําดับที่ 1

ค่าสาธารณูปโภค รวม 107,300 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
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 1,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
โทรศัพทและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท
ของศพด.อบต.ควนปริง เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม เชน คาใช้จายเกี่ยว
กับระบบอินเตอรเน็ต คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอินเตอรเน็ต
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,264,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,264,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,264,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รายละเอียดดังนี้
(1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านควนปริง สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน 161
 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน จํานวน 676,200 บาท 
(2) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านนาป้อ สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน 130
 คน ๆ ละ 21 บาทจํานวน 200 วัน จํานวน 588,000 บาท 
ทั้งนี้ข้อมูลจํานวนนักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อมูลจํานวนนักเรียนที่มีอยู ณ ปัจจุบันและหรือฐานข้อมูลจํานวน
นักเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้อง
ถิ่น (Local Education Center Information System)
- ตามหนังสือโรงเรียนบ้านควนปริง ที่ ศธ 04052.025/128 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 และหนังสือโรงเรียนบ้านนาป้อ ที่ ศธ
 04052.063/121 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-37
 ลําดับที่ 2
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 308,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 128,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 128,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
(1) คาเย็บเลมหรือเข้าเลมหนังสือ
(1) คาจ้างเหมาโฆษณาทางสื่อและสิ่งพิมพตาง ๆ
(2) คาธรรมเนียมตาง ๆ
(3) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
(4) คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลควนปริง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชนตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาที่พัก คา
เบี้ยเลี้ยงและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-39
 ลําดับที่ 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนองคกรประชาชน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วยเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู
บ้าน จํานวน 9 หมูบ้าน ๆ ละ 20,000 บาท 
- ตามหนังสือที่ทําการผู้ใหญบ้านหมูที่ 1 - 9 ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-44
 ลําดับที่ 26

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,778,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,067,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 997,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการดูแลสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง (Smart Help Call Center)

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการดูแลสุขภาวะ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (Smart Help Call Center)
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 หน้า 10 ลําดับที่ 3
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โครงการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 780,000 บาท

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

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 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน เวชภัณฑอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดปฏิบัติงานของหนวย
กู้ชีพฉุกเฉิน , เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 531,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 531,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุ แบบพกพา จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ   จํานวน  3  เครื่อง (ตั้งตาม
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2563)  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ชนิดมือถือ 5 วัตต
2.ระบบ VHF / FM  ขนาดกําลังสง 5 วัตต 3.ประกอบด้วย : 
ตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  หน้า 22 ลําดับ 7

ครุภัณฑอื่น

ห้องน้ําแบบมีล้อเคลื่อนที่ จํานวน 495,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อห้องน้ําแบบมีล้อเคลื่อนที่  จํานวน 1 หลัง 
(ครุภัณฑนอกมาตรฐานฯ)     
มีคุณลักษณะดังนี้
1.ฐานเป็นโครงสร้างเหล็กแบบมีล้อเคลื่อนที่
2.ประกอบด้วยห้องน้ํา จํานวน 2 ห้อง
3.มีระบบสุขภัณฑที่ได้มาตรฐาน
4.มีระบบไฟฟ้า,จุดตอไฟจากภายนอก,พัดลมระบายอากาศ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 27  ลําดับ 37 
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณ แกคณะกรรมการหมูบ้าน
ทั้ง 9 หมูบ้านๆละ 20,000 บาท สําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข ทั้งนี้จะเบิกจายก็ตอ
เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 141 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-51
 ลําดับที่ 9

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลควนปริง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตําบลควนปริง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ คาถายเอกสาร คา
ป้ายประชาสัมพันธ คายานพาหนะ ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-53
 ลําดับที่ 2
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โครงสงเสริมสนับสนุนคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงสงเสริมสนับสนุน
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ยากไร้ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม เครื่องเขียนและ อุปกรณ คาถายเอกสาร ป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564 หน้า 18  ลําดับที่  1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค จํานวน 410,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานการประปาสวน
ภูมิภาค เพื่อขยายเขตจําหนายน้ําประปาภูมิภาคซึ่งมีราย
ละเอียด ดังนี้
1.งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ถนนสายบ้านอํานาจ 
ศรีเรือง หมูที่ 2 ตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง เป็นเงิน 29,000 บาท 
2.งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ถนนสายบ้านนายกฤษฎา 
เครือฮอง และถนนสายบ้านนายสากล เอียดนุน หมูที่ 2 
ตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
เป็นเงิน 62,000 บาท 
3.งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ถนนสายนางพวนพัน 
เพชรพงษ , ถนนสายบ้านนางกนิษฐา  ศรีรักษ 
และถนนสายบ้านนายจรูญ  ดอกรัก หมูที่ 2 
ตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
เป็นเงิน 94,000 บาท 
4.งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ถนนบายพาส ทางหลวง
หมายเลข 419  หมูที่ 8 ตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง เป็นเงิน 225,000 บาท 
- ตามหนังสือการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 ที่ มท 5442/2267
  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 3 - 23 ลําดับ  71
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โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย
นาโตะตํา หมูที่ 4

จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดตรัง
ดําเนินการสํารวจและคาใช้จายงานขยายเขต  รายละเอียด
ดังนี้          
- ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย
นาโตะตํา  หมูที่ 4
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า 7 ลําดับ 2  

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย
บ้านนายจรัญ  คงยิ้ม - สายมิ่งเมือง หมูที่ 9

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดตรัง
ดําเนินการสํารวจและคาใช้จายงานขยายเขต  รายละเอียด
ดังนี้          
- ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้าน
นายจรัญ คงยิ้ม - สายมิ่งเมือง หมูที่ 9
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า 7 ลําดับ  3 
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โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย
บ้านบังฝา - นายระดม กะเดช  (ระยะที่ 2) หมูที่ 3

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดตรัง
ดําเนินการสํารวจและคาใช้จายงานขยายเขต  รายละเอียด
ดังนี้          
- ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้าน
บังฝา - นายระดม  กะเดช หมูที่ 3 (ระยะที่ 2) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564   หน้า 7 ลําดับ  1

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 785,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 785,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชนคาจ้างเหมาบริการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล
ตางๆ คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการศูนยบริการจัดการขยะ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการ
ศูนยบริการจัดการขยะ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาจ้าง
เหมาบริการ คาวัสดุ อุปกรณฯลฯและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 3-69
 ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานธนาคารคัดแยกขยะ
หรือวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนและ
สงเสริมการดําเนินงานธนาคารคัดแยกขยะหรือวิสาหกิจชุมชน
เกี่ยวกับการจัดการขยะโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาสมนาคุณ คาอาหาร  อาหาร
วาง 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   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจากวัยสูวัยอยูอยางไรให้มีคุณคา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับ
สนุนอาชีพ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ป้าย วัสดุสาธิต/ฝึกปฏิบัติฯลฯ คายานพาหนะ คาของสมนาคุณใน
การศึกษาดูงาน ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไข เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า  8 ลําดับที่ 1

โครงการประชารัฐรวมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการประชารัฐรวม
ใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 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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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

โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับ
สนุนและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑชุมชนโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม เครื่องเขียนและอุปกรณ วัสดุอุปกรณสาธิต/ฝึกปฏิบัติ ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557และที่แก้ไข เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า  20  ลําดับที่ 4
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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

โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพ จํานวน 30,000 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) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า 19 ลําดับที่ 3
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โครงการหมูบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “ควนปริงตําบลแหง
ความสุข”

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการหมูบ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง “ควนปริงตําบลแหงความสุข”โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ คาป้าย วัสดุสาธิต/ฝึกปฏิบัติ คา
ยานพาหนะ คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ฯลฯ และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-80
 ลําดับที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 445,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสานสัมพันธตําบลควนปริง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ
ตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเชาหรือคาเตรียม
สนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทน คาจัดทําป้ายชื่อหรือ
ทีม คาจัดทําเกียรติบัตร คาโล หรือถ้วยรางวัล เงิน หรือของ
รางวัล และคาใช้จายอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-58
 ลําดับที่ 3
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โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

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

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธศพด. จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสาน
สัมพันธศพด.อบต. ควนปริง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบ
แทนกรรมการ คาจ้างเหมาบริการ คาชุดนักกีฬาคาน้ําดื่ม คา
ประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาเงินรางวัล
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-59
 ลําดับที่ 7
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โครงการสงทีมนักกีฬาผู้สูงอายุตําบลควนปริง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงทีมนักกีฬาแขง
ขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬา คาใช้จายในการฝึก
ซ้อมกีฬา คาใช้จายในการเก็บตัวฝึกซ้อม คาอุปกรณการกีฬา คา
ชุดกีฬา พร้อมรองเท้าถุงเท้าและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-62
 ลําดับที่ 15

โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการแขง
ขันกีฬา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทน ผู้ควบคุมหรือผู้
ฝึกสอนและนักกีฬา คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬา คาใช้จายในการ
เก็บตัวฝึกซ้อม คาอุปกรณการกีฬา คาชุดกีฬา พร้อมรองเท้า
ถุงเท้าและคาใช้จายอื่น 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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาโดยจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุกีฬาตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 2 ชุดๆ 5 ชิ้น พร้อมติด
ตั้ง ประกอบด้วย
1. อุปกรณบริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล
2. อุปกรณบริหารข้อเขาแบบจักรยานนั่งปั่น
3. อุปกรณบริหารแขน-ลดหน้าท้อง
4. อุปกรณบริหารขาและสะโพก
๕. อุปกรณบริหารเอว-สะโพกคูฯลฯ
- (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 25 ลําดับที่ 22

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 545,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเข้า
พรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาพิธีการทาง
ศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาสมนาคุณกรรมการ คามหรสพ คาใช้จาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-74
 ลําดับที่ 3
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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 3-75 ลําดับที่ 4

โครงการทดสอบการอานพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการทดสอบการอานพระ
มหาคัมภีรอัลกุรอาน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวดและแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการ
แสดง คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-74
 ลําดับที่ 2
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โครงการอนุรักษ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ สืบ
สาน ประเพณีท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาวัสดุ คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่คารับรอง คาใช้จายในการประกวดและแขง
ขัน คามหรสพการแสดง เงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  หน้า 11  ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 325,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 325,000 บาท
เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

อุดหนุนองคกรศาสนา จํานวน 325,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน
1) เพื่ออุดหนุนวัดโคกมะมวงและวัดควนปริงวนาราม วัด
ละ 15,000 เป็นเงิน 30,000 บาท ตามโครงการสนับสนุน
การอบรมจริยธรรมศาสนาพุทธ หนังสือวัดควนปริงวนาราม 
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และหนังสือวัดโคกมะมวง ลงวันที่  
20  กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 3-78
 ลําดับที่ 14
2) เพื่ออุดหนุนวัดโคกมะมวงและวัดควนปริงวนาราม 
วัดละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดประเพณีเรือพระ หนังสือวัดควนปริงวนาราม 
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และหนังสือวัดโคกมะมวง 
ลงวันที่ 20  กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-79
 ลําดับที่ 18
3) เพื่ออุดหนุนศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํา
มัสยิดจํานวน 5 ศูนยๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 120,000
 บาท ตามโครงการสนับสนุนศูนยอบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจํามัสยิด หนังสือหนังสือมัสยิดมาลีกียะห ลงวัน
ที่  15 กรกฎาคม 2564, หนังสือมัสยิดไซหนุนอิสลาม 
ลงวันที่  15  กรกฎาคม 2564, หนังสือมัสยิดมาดีนะฮ 
ลงวันที่  15   กรกฎาคม 2564, หนังสือมัสยิดสายิดนมุสลิม 
ลงวันที่  15  กรกฎาคม 2564 และหนังสือมัสยิดสายิดุลนูรุลอิง
ซาน 
ลงวันที่  15  กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-78
 ลําดับที่ 15
4) เพื่ออุดหนุนมัสยิดจํานวน 5 มัสยิด ๆ ละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 25,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมถือ
ศีลอดในเดือนรอมฎอน หนังสือหนังสือมัสยิดมาลีกียะห 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564, หนังสือมัสยิดไซหนุนอิสลามลงวัน
ที่  
15  กรกฎาคม 2564, หนังสือมัสยิดมาดีนะฮ ลงวันที่  
15  กรกฎาคม 2564, หนังสือมัสยิดสายิดนมุสลิม 
30 มิถุนายน 2563 และหนังสือมัสยิดสายิดุลนูรุลอิงซาน 

วันที่พิมพ : 20/4/2565  09:14:39 หน้า : 62/83



ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-78
 ลําดับที่ 16
5) เพื่ออุดหนุนมัสยิดจํานวน 5 มัสยิด ๆ ละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 50,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฮารีรายอ หนังสือหนังสือมัสยิดมาลีกียะห ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม 2564,
 หนังสือมัสยิดไซหนุนอิสลามลงวันที่  15 กรกฎาคม 2564, 
หนังสือมัสยิดมาดีนะฮ ลงวันที่  15 กรกฎาคม 2564, 
หนังสือมัสยิดสายิดนมุสลิม  15 กรกฎาคม 2564 และหนังสือ
มัสยิดสายิดุลนูรุลอิงซาน ลงวันที่  15 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-79
 ลําดับที่ 17

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,456,442 บาท

งบบุคลากร รวม 1,874,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,874,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 906,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการ
กองชาง นายชางโยธา นายชางไฟฟ้า เจ้าพนักงานประปา 
เป็นต้น คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 19,020 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง เจ้าพนักงานประปา คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้อํานวยการ
กองชาง อัตราละ 3,500 บาทตอเดือน คํานวณตั้งจายไว้ 
12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 824,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหนงผู้ชวย
นายชางโยธา ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า 
ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ) และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 2 อัตรา คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 82,380 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา  
ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)  และพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 919,962 บาท
ค่าตอบแทน รวม 179,962 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 92,162 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือคา
ผอนชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานสวนตําบล
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 162,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
1.คาวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพน้ํา
2.คาตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
3.คาเป่าล้างบอบาดาล คาถายเอกสาร
4.คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
5.คาประกันภัยรถยนต
6.คาธรรมเนียมตางๆ
7.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 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน วัสดุตางๆ  เครื่อง
พิมพดีด ตู้ โตะ  เก้าอี้ ยานพาหนะฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองชาง 
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ค่าวัสดุ รวม 577,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงานทุก
ชนิด เชน กระดาษ ปากกา ลวดเย็บกระดาษไม้
บรรทัด ยางลบ แฟ้ม แบบพิมพตางๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอด
ไฟ สตารทเตอร ฟิวส สายไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 180,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
หัวเทียน ยางรถ เพลา ตลับลูกปืน ไขควง น็อตและสกูร 
หม้อน้ํา คีมล็อค ฟิลมกรองแสง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี  ที่ใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล หรือน้ํามันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการ
สนับสนุนเครื่องจักรจากสวนราชการอื่น ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน 
สารส้ม คลอรีน  ปูนขาว  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้าย
โพสเตอร   ประชาสัมพันธตางๆ ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หัวพิมพ หมึก
พิมพ แป้นพิมพ  เมาส ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 661,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 531,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 5,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) จํานวน 1 ตู้  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
ฉบับธันวาคม 2563 มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า 24 ลําดับที่ 19

ครุภัณฑการเกษตร

ชุดปั๊มบาดาล   ขนาด 3 HP จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดปั๊มบาดาล 3 HP จํานวน 1 ชุด ประกอบ
ด้วย 
1.ใบพัดปั๊มบาดาล 3 HP จํานวน 1 ตัว
2.มอเตอรปั๊มบาดาล 3 HP จํานวน 1 ตัว
3.บล็อคสตารท 3 HP จํานวน 1 ตัว
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า 24 ลําดับที่ 14
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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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า 23 ลําดับที่ 11

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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า 23 ลําดับที่ 13
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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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  หน้า 23 ลําดับที่ 12

ใบพัดปั๊มบาดาล  ขนาด 1 HP จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 1 HP จํานวน 2
 ตัว
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า 24 ลําดับที่ 15

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP จํานวน 2
 ตัว
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  หน้า 24 ลําดับที่ 16
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ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 2 HP จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 2 HP จํานวน 2
 ตัว
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า 24  ลําดับที่ 17

ครุภัณฑกอสร้าง

รอกโซ จํานวน 38,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรอกโซ (ขนาด 5 ตัน) จํานวน 2 ตัว  
มีคุณลักษณะดังนี้
1.เป็นรอกโซชนิดบุช
2.มีขาล็อค (Safety latch) เพื่อความปลอดภัย
3.ทนแรงดึงสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
4.แบบโซ 2 ทบ
5.ความสามารถยก 5 ตัน
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า  27 ลําดับที่ 37 
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สวานไฟฟ้า แบบไร้สาย จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานไฟฟ้า แบบไร้สาย จํานวน 1
 เครื่อง  มีคุณลักษณะดังนี้
1.กําลังไฟ 170 W
2.ขนาดแบตเตอรี่ 12 V 
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีรายการในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
หน้า 25  ลําดับที่  20
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานสํานักงาน คุณลักษณะพื้นฐาน          
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 
หน้า 24  ลําดับที่ 18
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 130,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสัญญาแบบปรับคาได้ (คาK) ที่เกิดจากการเบิก
จายคางานกอสร้างตามราคาวัสดุที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจจะมีทั้ง
เพิ่ม/ลดคางานตามสัญญาโดยใช้ดัชนีราคาวัสดุกอสร้างที่
กระทรวงพาณิชยจัดทําขึ้นเป็นเกณฑการคํานวณ

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  

งานก่อสร้าง รวม 3,678,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสวางและ
อุปกรณที่เกี่ยวข้องและทรัพยสินอื่นที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ลงหิน
ลูกรัง หินคลุก แอสฟัสทติก  บนถนนลูกรังและถนนลาดยางที่
ชํารุดหรือถนนเป็นหลุมเป็นบอ ฯลฯ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้
ประชาชนในตําบลควนปริง
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งบลงทุน รวม 3,478,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,478,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโคกสะท้อน ซอย 
1 หมูที่ 2

จํานวน 413,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกสะท้อน ซอย 1 หมูที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 600 ตารางเมตร) 
พร้อมป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง
 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า  3  ลําดับที่ 2

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายสุชาติ 
หมูที่ 4

จํานวน 242,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายสุชาติ หมูที่ 4  กว้าง 4 เมตร  ยาว 79  เมตร หนา 0.15
 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 316 ตารางเมตร) พร้อมป้ายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า  4  ลําดับที่ 5
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างห้วยโคลน ระยะที่ 
๒ หมูที่ ๗

จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างห้วยโคลน ระยะที่ 2 หมูที่ 7 กว้าง  4 เมตร   ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 640 ตารางเมตร) 
พร้อมป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ควนปริง 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า  15  ลําดับที่ 2

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรัญ  คงยิ้ม - 
สายมิ่งเมือง หมูที่ 9

จํานวน 319,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายจรัญ  คงยิ้ม - สายมิ่งเมือง หมูที่ 9 กว้าง 3 เมตร   
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา
 480 ตารางเมตร) พร้อมป้ายชื่อโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ควนปริง 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า  6  ลําดับที่ 12
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนัน รักหนู  
หมูที่ ๖

จํานวน 322,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
สุนัน รักหนู หมู 6 กว้าง  4 เมตร   ยาว 117 เมตร หนา 0.15
 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 468 ตารางเมตร) พร้อมป้ายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า  14  ลําดับที่ 1

โครงการกอสร้างทางเท้าหน้าวัดควนปริงวนาราม หมูที่ 4 จํานวน 496,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าวัดควนปริงวนาราม หมูที่ 4 กว้างเฉลี่ย 4.70 - 6.20 เมตร 
ระยะทาง  183 เมตร  หนา 0.12 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
970 ตารางเมตร) พร้อมป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ควนปริง 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า  5  ลําดับที่ 9
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โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวางถนนสายข้างโรงเรียนบ้านควนปริง 
หมูที่ 5

จํานวน 499,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าแสงสวางถนนสายข้าง
โรงเรียนบ้านควนปริง เสาสูง 9 เมตร (พร้อมกิ่งเดียว) 
โคมไฟฟ้า 250 วัตต High Pressure Sodium พร้อม
อุปกรณ จํานวน 8 ต้น พร้อมป้ายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า  5  ลําดับที่ 11

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคลอง โปหลง หมูที่ 9 จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนนสายบ้านนายคลอง โปหลง หมูที่ 9
 โดยถมหินผุเกลี่ยเรียบ   กว้าง  3 เมตร ยาว  135 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 405 ตารางเมตร) 
 พร้อมป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ควนปริง 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า  4 ลําดับที่ 8
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โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายปรีชา  ชิตจันทร  หมูที่ 3 จํานวน 41,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนนสายบ้านนายปรีชา  ชิตจันทร  
หมูที่ 3  โดยถมหินผุเกลี่ยเรียบ กว้าง  3 เมตร  ยาว  90
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 270 ตาราง
เมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564  หน้า 1 ลําดับทื่ 1

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน น.ส.มณี อรรถสงเคราะห หมูที่ 6 จํานวน 264,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายบ้าน น.ส.มณี  อรรถ
สงเคราะห หมูที่ 6 โดยถมหินคลุกเกลี่ยเรียบ กว้าง 4
 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 1,120 ตารางเมตร) พร้อมป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ควนปริง 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า 4 ลําดับที่ 7
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โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบังฝา - นายระดม กะเดช (ระยะที่ 2) 
 หมูที่ 3

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายบ้านบังฝา - นายระดม 
กะเดช (ระยะที่ 2) หมูที่ 3 โดยถมหินคลุกเกลี่ยเรียบ 
กว้าง 4.50 เมตร  ยาว 345 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
(หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,552.50 ตารางเมตร) 
พร้อมป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน 
 อบต.ควนปริง 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า  3  ลําดับที่ 3

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเปรม ทองฤทธิ์  หมูที่ 4 จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายบ้านเปรม ทองฤทธิ์  หมูที่ 4
 โดยถมหินคลุกเกลี่ยเรียบ กว้าง  3  เมตร ยาว 168 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 504 ตารางเมตร) 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า  4  ลําดับที่ 6
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โครงการปรับปรุงถนนสายมัสยิดเกา หมูที่ 3 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายมัสยิดเกา หมูที่ 3  โดยถมหิน
คลุกเกลี่ยเรียบ 
  1.กว้าง 3  เมตร    ยาว 20  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
  2.กว้าง 4  เมตร    ยาว 50  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
รวมระยะทาง 70 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 260 ตาราง
เมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
หน้า  3  ลําดับที่ 4
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 19,500 บาท

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เครื่องเขียนและอุปกรณ วัสดุอุปกรณ
สาธิต/ฝึกปฏิบัติ คายานพาหนะ คาของสมนาคุณศึกษาดูงานฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 3-83 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 20/4/2565  09:14:39 หน้า : 81/83



งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2563 มี
คุณลักษณะดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด
- เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 
หน้า 22  ลําดับที่ 9

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองควนปริงสวยน้ําใสใสใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการคลอง
ควนปริงสวยน้ําใสใสใจสิ่งแวดล้อม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุ และอุปกรณ คาป้าย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้า 3 ลําดับที่  2   
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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 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้า 4 ลําดับที่  3   

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ป้าย
ประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้า  2  ลําดับที่  1   

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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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 207,679 168,532 312,337 7.9 % 337,017

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,100 7,600 12,494 9.5 % 13,681

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,461,400 7,843,100 8,368,550 11.13 % 9,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,552,000 1,617,600 1,800,000 5.56 % 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 12,000 -50 % 6,000

เงินสํารองจาย 62,992.05 133,672.6 443,086 -43.58 % 250,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 554,840

รายจายตามข้อผูกพัน 140,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 80,000 80,000 0 % 80,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลควนปริง

อําเภอเมืองตรัง    จังหวัดตรัง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต
.ควนปริง

0 170,000 170,000 0 % 170,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

282,815 288,480 552,900 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 0 0 4,900 -100 % 0

รวมงบกลาง 9,720,986.05 10,314,984.6 11,756,267 12,611,538
รวมงบกลาง 9,720,986.05 10,314,984.6 11,756,267 12,611,538
รวมงบกลาง 9,720,986.05 10,314,984.6 11,756,267 12,611,538

รวมแผนงานงบกลาง 9,720,986.05 10,314,984.6 11,756,267 12,611,538
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

490,916.13 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 40,303.23 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 40,303.23 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 97,548 122,400 -29.41 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,627,200 1,627,200 1,691,200 -3.78 % 1,627,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,285,122.59 2,323,068 2,411,920 2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,776,608.61 2,609,876.86 3,291,130 2.95 % 3,388,140

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

2,650 8,220 145,200 0.74 % 146,280

เงินประจําตําแหนง 187,133 126,000 142,720 -11.72 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,534,793.36 1,521,489.68 2,297,830 18.1 % 2,713,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 176,099.48 167,487.74 265,000 69.68 % 449,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,677,284.45 4,433,074.28 6,141,880 6,823,740
รวมงบบุคลากร 6,962,407.04 6,756,142.28 8,553,800 9,135,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 23,800 507,905 37.13 % 696,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 89,960 148,980 150,000 0 % 150,000

คาเชาบ้าน 78,690.49 82,766 90,000 66.67 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 12,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 9,056 12,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 172,850.49 264,602 759,905 1,008,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 259,752.5 261,524.8 320,000 71.88 % 550,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 37,424 28,668 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 308,688.67 87,580.8 210,000 -52.38 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์

0 22,850 20,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศ์
ศานุวงศ์

83,136 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาอบต.และ
บุคลากรขององค์การบริหารสวนตําบลควน
ปริง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมาย
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

9,955 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการให้แก
ประชาชนทั่วไป

0 28,980 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
เวทีประชาคมหมูบ้านและตําบล

17,885 13,077 15,000 0 % 15,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง
ทุกระดับ

0 0 239,000 46.44 % 350,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการสํารวจข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

28,000 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ

0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างฯลฯ

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 7,200 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 214,547.28 214,897.76 425,000 -76.47 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 966,588.45 657,578.36 1,394,000 1,225,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 189,455 157,923 140,000 7.14 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21,920 22,349 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,477 59,602 40,000 -25 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 67,693.25 28,323.56 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 16,600 96,100 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 346,364.37 403,553.6 415,000 -3.61 % 400,000

วัสดุการเกษตร 36,855.9 32,582.59 40,000 -25 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 36,957 26,506 25,000 0 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,008 91,790 66,000 -54.55 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 833,330.52 918,729.75 856,000 791,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 321,826.26 358,294.9 422,000 -17.06 % 350,000
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 14,338.5 10,058.1 25,000 -40 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 4,169.79 2,962.83 6,000 0 % 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 697 6,300 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 44,726 55,640 55,000 0 % 55,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 385,757.55 433,255.83 518,000 436,000
รวมงบดําเนินงาน 2,358,527.01 2,274,165.94 3,527,905 3,460,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 5,970 0 0 0 % 0

เครื่องโทรสาร 0 0 0 100 % 18,000

เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

9,700 0 0 0 % 0

ชุดรับแขก ประกอบด้วยโซฟาและโต๊ะกลาง 0 14,950 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน 8,600 8,400 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 14,850 0 0 0 % 0

โต๊ะประชุม 0 31,000 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 14,800 0 7,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)  แบบ 
Smart Tv ขนาด 32 นิ้ว

9,900 0 0 0 % 0

เครื่องโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart Tv ขนาด 40 นิ้ว

16,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องถายภาพเคลื่อนไหว ระบบดิจิตอล 0 0 45,000 -100 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 0 0 0 100 % 28,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 11,000 0 0 0 % 0

ถังต้มน้ําร้อน 0 0 0 100 % 4,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 22,000 0 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 17,000 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 41,700 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 16,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

12,870 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 4,300 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 6,750 2,500 0 100 % 7,500

ครุภัณฑ์อื่น

เต็นท์โค้ง 124,000 0 0 0 % 0

โพเดียมแทนยืนบรรยาย (นอกสถานที่) 36,000 0 0 0 % 0

สายสงน้ําดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 1.5 นิ้ว 0 14,000 0 0 % 0

สายสงน้ําดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว 0 28,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 435,160 221,361.26 300,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 765,100 342,111.26 374,500 397,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งระบบเครือขายอินเตอร์เน็ต
ภายในอาคารสํานักงานและเชื่อมตอ
ระหวางอาคาร

181,579 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในสวนสุขภาพ
ตําบลควนปริง

0 123,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 181,579 123,000 0 0
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รวมงบลงทุน 946,679 465,111.26 374,500 397,300
รวมงานบริหารทั่วไป 10,267,613.05 9,495,419.48 12,456,205 12,993,460

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 612,900 1,078,304 1,422,120 5.07 % 1,494,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 17,750 12,840 -23.83 % 9,780

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 166,740 176,520 188,640 3.94 % 196,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 500,850 442,820 539,816 3.66 % 559,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 57,240 35,920 38,172 -0.19 % 38,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,379,730 1,793,314 2,243,588 2,339,760
รวมงบบุคลากร 1,379,730 1,793,314 2,243,588 2,339,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

76,080 99,900 372,220 -34.18 % 244,985

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 13,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 25,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 137,080 160,900 443,220 299,785
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,382 0 10,000 1,030 % 113,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 515 0 2,000 150 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,248.79 116,095.1 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดเก็บภาษีและรายได้เคลื่อนที่ 288 0 2,000 150 % 5,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

9,990 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,075 5,520 8,000 25 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 47,498.79 121,615.1 52,000 163,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 35,551.65 49,806.9 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 3,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,940 0 0 100 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,483.78 6,496.9 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 4,118 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,990 24,450 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 78,965.43 84,871.8 105,000 91,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 4,811 12,871.4 15,105 32.41 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,811 12,871.4 15,105 20,000
รวมงบดําเนินงาน 268,355.22 380,258.3 615,325 573,785

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 2,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 16,500 16,500 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน 0 0 9,000 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์เช็คหรือสมุดบัญชี 0 0 0 100 % 38,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

8,580 0 0 0 % 0

สแกนเนอร์ 0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,580 16,500 75,800 55,000
รวมงบลงทุน 11,580 16,500 75,800 55,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,659,665.22 2,190,072.3 2,934,713 2,968,545
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,927,278.27 11,685,491.78 15,390,918 15,962,005
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทําความดี 
ด้วยหัวใจ”

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตําบล

45,657 26,665 55,000 9.09 % 60,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 73,114 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและจัดทําแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

9,900 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจําตําบลควนปริง 
(หลักสูตรจัดตั้ง/ทบทวน)

134,467.4 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/4/2565  09:13 หน้า : 14/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 9,987.55 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 200,011.95 26,665 148,114 125,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 90,000
รวมงบดําเนินงาน 200,011.95 26,665 148,114 215,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 6.5 แรงม้า 64,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

สายสงน้ําดับเพลิง 14,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 79,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 79,000 0 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 279,011.95 26,665 148,114 215,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานจราจร 0 0 0 50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 279,011.95 26,665 148,114 265,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 601,640 712,740 765,280 13.46 % 868,260

เงินประจําตําแหนง 31,500 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 410,295.48 381,030 561,360 12.48 % 631,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 56,548.39 48,000 58,900 1.87 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,099,983.87 1,183,770 1,427,540 1,601,700
รวมงบบุคลากร 1,099,983.87 1,183,770 1,427,540 1,601,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 101,140 -50.89 % 49,670

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 20,000 98,548.39 120,000 -40 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 8,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 31,900 10,871 12,400 -100 % 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 51,900 109,419.39 244,540 139,870
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 29,800 25,399.5 19,000 163.16 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 6,635 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 30,040 27,136 50,000 -40 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,485 59,640 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 67,325 118,810.5 119,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,264 35,029 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 11,937 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,999 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 42,241.69 16,712.53 20,000 50 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 653.84 1,761.2 2,000 0 % 2,000

วัสดุการเกษตร 10,842.29 680.34 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,293 0 2,000 150 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,580 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 138,873.82 66,120.07 88,000 111,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 258,098.82 294,349.96 452,540 390,870
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 3,500

โต๊ะหมูบูชา แบบ 9 14,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,800 23,800 0 3,500
รวมงบลงทุน 14,800 23,800 0 3,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,372,882.69 1,501,919.96 1,880,080 1,996,070
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 267,600 276,000 438,980 -27.97 % 316,200

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 338,160 421,610 809,600 12.63 % 911,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 46,500 55,000 9.09 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 665,760 761,610 1,345,580 1,330,080
รวมงบบุคลากร 665,760 761,610 1,345,580 1,330,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 1,500 88,150 -26.42 % 64,865

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,244 9,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 6,744 97,750 74,465
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,812 106,200 128,000 0 % 128,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียน ศพด. 12,816 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 6,000 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา 20,000 0 20,000 0 % 20,000

โครงการประชุมผู้ปกครอง 2,200 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมทักษะด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ เด็กปฐมวัย

0 0 15,000 33.33 % 20,000

โครงการสงเสริมทักษะและพัฒนาการของ
นักเรียน(ศพด.อบต.ควนปริง)

20,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8,438 6,688 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

592,180 590,890 592,050 -4.67 % 564,425

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,840 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 767,286 703,778 795,050 772,425
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 10,628 20,000 3,602.46 % 740,492

คาอาหารเสริม (นม) 540,893.8 516,872.06 745,490 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 576 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 541,469.8 527,500.06 765,490 740,492
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 72,937.25 79,341.87 80,000 0 % 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,892.35 16,945.42 16,000 0 % 16,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,293.63 1,177 3,000 -56.67 % 1,300

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,988 8,239 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 94,111.23 105,703.29 109,000 107,300
รวมงบดําเนินงาน 1,402,867.03 1,343,725.35 1,767,290 1,694,682

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

  ฉากกั้นห้อง 0 0 26,800 -100 % 0

  ชั้นวางหนังสือ 0 0 10,400 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 56,000 -100 % 0

ชั้นวางสื่อ 0 0 37,300 -100 % 0

ชั้นเหล็กฉาก 0 0 11,200 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

กระดานสื่อการสอน 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

  เครื่องบันทึกเสียง 0 0 3,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 4,300 4,300 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,000 31,800 165,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งมุ้งลวด 34,850 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนปริง

0 397,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34,850 397,000 0 0
รวมงบลงทุน 37,850 428,800 165,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,286,767 1,187,810 1,236,000 2.28 % 1,264,200

รวมเงินอุดหนุน 1,286,767 1,187,810 1,236,000 1,264,200
รวมงบเงินอุดหนุน 1,286,767 1,187,810 1,236,000 1,264,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,393,244.03 3,721,945.35 4,513,870 4,288,962
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการอาน 10,144 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลควนปริง

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมการสอนภาษาตางประเทศ 28,800 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 38,944 0 20,000 128,000
รวมงบดําเนินงาน 38,944 0 20,000 128,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนองค์กรประชาชน 0 0 0 100 % 180,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 180,000 180,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 180,000 0 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 0 180,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 218,944 180,000 20,000 308,000
รวมแผนงานการศึกษา 4,985,070.72 5,403,865.31 6,413,950 6,593,032

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน 0 8,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงเข็นผู้ป่วยในรถพยาบาลฉุกเฉิน 0 55,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 17,000 0 0 % 0

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 8,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 89,100 59,000 0
รวมงบลงทุน 0 89,100 59,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 89,100 59,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการดูแลสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ
และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Smart Help 
Call Center)

0 0 0 100 % 160,000

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน

672,566.55 665,673.5 1,031,800 -24.4 % 780,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดตอและไม
ติดตอ

0 4,750 10,000 -100 % 0
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โครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) 

0 20,293 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพการควบคุมการ
จําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

29,485 7,392 15,000 -100 % 0

โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟม 
พลาสติกบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

0 15,100 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการป้องกันและแก้ปัญหา
โรคเอดส์

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้
สูงอายุและคนพิการ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค 0 39,000 57,600 0 % 57,600

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

25,075 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 727,126.55 752,208.5 1,169,400 997,600
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 34,495 33,480 100,000 -40 % 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 34,495 33,480 110,000 70,000
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รวมงบดําเนินงาน 761,621.55 785,688.5 1,279,400 1,067,600
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุ แบบพกพา 0 0 0 100 % 36,000

ครุภัณฑ์อื่น

ห้องน้ําแบบมีล้อเคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 495,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 531,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 531,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 0 0 0 100 % 180,000

เงินอุดหนุนเอกชน 180,000 140,000 180,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 140,000 180,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 140,000 180,000 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 941,621.55 925,688.5 1,459,400 1,778,600
รวมแผนงานสาธารณสุข 941,621.55 1,014,788.5 1,518,400 1,778,600
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาส 18,610 0 0 0 % 0

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลควนปริง 45,670 21,820 300,000 -66.67 % 100,000

โครงสงเสริมสนับสนุนคนพิการ ผู้ด้อย
โอกาสและผู้สูงอายุที่ยากไร้

0 14,950 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 64,280 36,770 310,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 64,280 36,770 310,000 120,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 64,280 36,770 310,000 120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 64,280 36,770 310,000 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 627,840 760,940 879,020 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 20,000 24,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/4/2565  09:13 หน้า : 29/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 636,920 659,260 903,544 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 77,060 72,140 114,940 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,383,820 1,554,340 1,963,504 0
รวมงบบุคลากร 1,383,820 1,554,340 1,963,504 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 162,447 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 2,100 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 37,000 48,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,129 34,200 29,800 -100 % 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 20,129 73,300 251,247 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 105,495 232,554 250,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 1,250 2,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,800 0 15,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 600 55,309.86 35,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 113,895 289,113.86 302,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,704 3,878 15,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 119,612 135,195 205,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 158,390.81 192,380.43 200,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,020 39,110 135,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 58,153.77 41,628.2 150,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,016 0 2,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,260 19,465 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 368,156.58 431,656.63 747,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,000 0
รวมงบดําเนินงาน 502,180.58 794,070.49 1,301,247 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 7,800 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน  4,950 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําบาดาล/ใบพัดชนิดมอเตอร์จุม
ใต้น้ํา ขนาด 1 HP

54,155 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําบาดาล/ใบพัดชนิดมอเตอร์จุม
ใต้น้ํา ขนาด 1.5 HP

95,715 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําบาดาล/ใบพัดชนิดมอเตอร์จุม
ใต้น้ํา ขนาด 2 HP

85,639 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําบาดาล/ใบพัดชนิดมอเตอร์จุม
ใต้น้ํา ขนาด 3 HP

49,116.21 0 0 0 % 0

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1 HP 0 40,018 86,000 -100 % 0

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP 0 77,682 112,000 -100 % 0

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 2 HP 0 70,525.84 106,500 -100 % 0

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 3 HP 0 0 50,000 -100 % 0

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 1 HP 0 10,593 24,000 -100 % 0

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP 0 0 26,000 -100 % 0

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 2 HP 0 0 32,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบ
พกพา 24,500 0 0 0 % 0

ล้อวัดระยะทาง 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 15,500 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
18,007.62 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 355,382.83 198,818.84 468,500 0
รวมงบลงทุน 355,382.83 198,818.84 468,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,241,383.41 2,547,229.33 3,733,251 0
งานไฟฟ้าและประปา
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้าง หรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านนางอารี วงค์มาก หมูที่ 9 0 310,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในสวนสุขภาพตําบลควนปริง

0 290,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายจําลอง ทองเรือง ระยะที่ 2 
หมูที่ 4

0 356,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายวิทยา ขาวเรือง -นายชม ศรี
พล หมูที่ 6

0 0 344,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายอับดุล อาบูบาเกอร์ หมูที่ 3 0 0 450,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสนามกีฬาตําบลควนปริง - สวนสุขภาพ
ตําบลควนปริง ระยะที่ 2

0 0 418,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโรงเรียนบ้านนาป้อ หมูที่ 8

0 275,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานวัฒนธรรมตําบลควน
ปริง 0 0 329,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างหอถังประปา ขนาด 20 
คิว (พร้อมรื้อถอนวัสดุกอสร้างเกา) หมูที่ 3

0 0 691,000 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายสถานที่สําคัญและป้าย
ชื่อถนนซอยภายในหมูบ้าน 

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ตาม
แบบมาตรฐานไฟฟ้า)

109,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/ตอเติมศูนย์ฝึกอาชีพ
ตําบลควนปริง 0 0 418,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) 0 0 31,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพักหน้าวัดควนปริงวนาราม 
หมูที่ 4

0 0 321,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกสอม-คลองกลาง หมูที่ 3

0 0 881,300 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบุญฤทธิ์ เกลี้ยงรัตน์ หมูที่ 6 667,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายหมูดลาย หมูที่ 1

425,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยไม้ไผ หมูที่ 1 645,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหอถังประปา หมูที่ 7 
(บ้านทุงหวัง)

478,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายมิ่งเมืองซอย 1 หมูที่ 1 
ระยะที่ 2

0 0 462,000 -100 % 0

โครงการถนนนครินทร์ใสใจสิ่งแวดล้อม 0 90,000 0 0 % 0

โครงการถนนมิ่งเมืองใสใจสิ่งแวดล้อม  0 0 50,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านบังฝา-นาย
ระดม กะเดช หมูที่ 3 331,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายควนปริง
-บางหมาก หมูที่ 4 580,000 0 0 0 % 0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาเขียนแบบ คาควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,235,500 1,321,000 4,916,000 0
รวมงบลงทุน 3,235,500 1,321,000 4,916,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 617,009.91 326,621.36 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค 0 0 0 100 % 410,000

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนาโต๊ะตํา หมูที่ 4

0 0 0 100 % 320,000

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านนายจรัญ  คง
ยิ้ม - สายมิ่งเมือง หมูที่ 9

0 0 0 100 % 120,000
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โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านบังฝา - นาย
ระดม กะเดช  (ระยะที่ 2) หมูที่ 3

0 0 0 100 % 250,000

รวมเงินอุดหนุน 617,009.91 326,621.36 0 1,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 617,009.91 326,621.36 0 1,100,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,852,509.91 1,647,621.36 4,916,000 1,100,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 472,120 467,990 563,000 -11.19 % 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการจัดการ
ขยะ

0 402,732.52 500,000 -50 % 250,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการจัดการ
ขยะ

422,304 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยก
ขยะมูลฝอย

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนิน
งานธนาคารคัดแยกขยะหรือวิสาหกิจชุมชน
เกี่ยวกับการจัดการขยะ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 894,424 870,722.52 1,073,000 770,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 894,424 870,722.52 1,088,000 785,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 894,424 870,722.52 1,088,000 785,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,988,317.32 5,065,573.21 9,737,251 1,885,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคลองควนปริงสวยน้ําใสใสใจสิ่ง
แวดล้อม

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการจากวัยสูวัยอยูอยางไรให้มีคุณคา 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทําความดี 
ด้วยหัวใจ”  

10,686 17,880 30,000 -100 % 0

โครงการประชารัฐรวมใจแก้ปัญหาความ
ยากจน

29,284 0 0 0 % 0

โครงการประชารัฐรวมใจป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

19,923 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน 
องค์กรท้องที่ ท้องถิ่น

106,690 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี 12,620 9,925 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

0 11,899 15,000 166.67 % 40,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวตําบลควนปริง

27,610 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพ 0 17,720 15,000 100 % 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพแกผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

19,845 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีตําบลควน
ปริง หลักสูตรการทําขนมไทย

15,448 0 0 0 % 0

โครงการหมูบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
“ควนปริงตําบลแหงความสุข”

66,365 0 70,000 -71.43 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 308,471 57,424 205,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 308,471 57,424 205,000 160,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิงบุนวม 24,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 10,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 84,600 -100 % 0

เคาน์เตอร์บาร์ 14,500 0 0 0 % 0

ชุดรับแขก 15,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน 8,600 0 0 0 % 0

โต๊ะเคาน์เตอร์ 29,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 4,950 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน(แบบโลง) 5,000 0 0 0 % 0
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โต๊ะประชุม 39,200 0 0 0 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ โฟเมก้า 0 6,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ 
Smart Tv ขนาด 40 นิ้ว 16,900 0 0 0 % 0

เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 69,000 0 0 0 % 0

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 5,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

15,500 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network

9,990 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ 0 1,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

โพเดียมแทนยืนบรรยาย ในสถานที่ 
(อาคาร)

20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 288,540 7,900 84,600 0
รวมงบลงทุน 288,540 7,900 84,600 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 597,011 65,324 289,600 160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 597,011 65,324 289,600 160,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ตําบลควนปริง 78,639.86 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 293,590 127,680 0 100 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ์ศพด. 0 12,784 15,000 0 % 15,000

โครงการสงทีมนักกีฬาผู้สูงอายุตําบลควน
ปริง

0 0 23,000 -13.04 % 20,000

โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา 36,029 0 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 408,258.86 140,464 188,000 145,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 130,000 122,780 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 130,000 122,780 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 538,258.86 263,244 288,000 245,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟเมทัลฮาไลต์ 0 0 2,000 -100 % 0

ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับกิจกรรมภาค
สนาม

26,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกาย 296,700 294,900 0 100 % 200,000

เสาประตูโกว์ฟุตซอล 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 323,200 294,900 9,500 200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างลานกีฬาตําบลควนปริง 
หมูที่ 4

505,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดสร้างอัฒจันทร์นั่งชมกีฬา 395,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 900,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 1,223,700 294,900 9,500 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 1,761,958.86 558,144 297,500 445,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาชุมชน 8,788 0 0 0 % 0

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาชุมชน “
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 14,530 9,189.3 15,000 -66.67 % 5,000

โครงการจัดงานเมาลิด 113,399.63 116,766 120,000 0 % 120,000

โครงการจัดประเพณีลอยกระทง 99,972 99,934 0 0 % 0

โครงการจัดประเพณีวันสงกรานต์ 74,680 0 0 0 % 0

โครงการจัดประเพณีสงกรานต์ 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการทดสอบการอานพระมหาคัมภีร์อัล
กุรอาน

28,658.5 16,590.5 20,000 -25 % 15,000

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 340,028.13 242,479.8 245,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 340,028.13 242,479.8 245,000 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 325,000 295,000 325,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนองค์กรศาสนา 0 0 0 100 % 325,000

รวมเงินอุดหนุน 325,000 295,000 325,000 325,000
รวมงบเงินอุดหนุน 325,000 295,000 325,000 325,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 665,028.13 537,479.8 570,000 545,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,426,986.99 1,095,623.8 867,500 990,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 906,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 19,020

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 824,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 82,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,874,580
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,874,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 92,162

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 179,962
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 162,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 180,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 577,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 1,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 919,962
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 0 0 0 100 % 5,900

ครุภัณฑ์การเกษตร

ชุดปั๊มบาดาล   ขนาด 3 HP 0 0 0 100 % 50,000

ชุดปั๊มบาดาล  ขนาด 1 HP 0 0 0 100 % 86,000

ชุดปั๊มบาดาล  ขนาด 2 HP 0 0 0 100 % 106,500

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP 0 0 0 100 % 112,000

ใบพัดปั๊มบาดาล  ขนาด 1 HP 0 0 0 100 % 24,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP 0 0 0 100 % 26,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 2 HP 0 0 0 100 % 32,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รอกโซ 0 0 0 100 % 38,000

สวานไฟฟ้า แบบไร้สาย 0 0 0 100 % 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 17,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 531,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) 0 0 0 100 % 30,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 130,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 661,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,456,442
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 200,000

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายโคกสะท้อน ซอย 1 หมูที่ 2

0 0 0 100 % 413,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านนายสุชาติ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 242,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างห้วยโคลน ระยะที่ ๒ หมูที่ ๗

0 0 0 100 % 490,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายจรัญ  คงยิ้ม - สายมิ่งเมือง หมู
ที่ 9

0 0 0 100 % 319,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุนัน รักหนู  หมูที่ ๖

0 0 0 100 % 322,000

โครงการกอสร้างทางเท้าหน้าวัดควนปริ
งวนาราม หมูที่ 4

0 0 0 100 % 496,000

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวางถนนสาย
ข้างโรงเรียนบ้านควนปริง หมูที่ 5

0 0 0 100 % 499,000

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคลอง โป
หลง หมูที่ 9

0 0 0 100 % 102,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายปรีชา  
ชิตจันทร์  หมูที่ 3

0 0 0 100 % 41,000

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน น.ส.มณี 
อรรถสงเคราะห์ หมูที่ 6

0 0 0 100 % 264,000

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบังฝา - นาย
ระดม กะเดช (ระยะที่ 2)  หมูที่ 3

0 0 0 100 % 180,000

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเปรม ทอง
ฤทธิ์  หมูที่ 4

0 0 0 100 % 80,000

โครงการปรับปรุงถนนสายมัสยิดเกา หมูที่ 
3

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 3,478,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,478,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 3,678,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 7,134,442
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

9,228 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 9,228 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 9,228 0 10,000 10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 9,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 9,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 9,500

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 9,228 0 10,000 19,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคลองควนปริงสวยน้ําใสใสใจสิ่ง
แวดล้อม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 35,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 35,000
รวมแผนงานการเกษตร 9,228 0 10,000 54,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,095,599.62 1,083,924.88 1,245,000 -19.68 % 1,000,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,095,599.62 1,083,924.88 1,245,000 1,000,000
รวมงบดําเนินงาน 1,095,599.62 1,083,924.88 1,245,000 1,000,000

รวมงานกิจการประปา 1,095,599.62 1,083,924.88 1,245,000 1,000,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,095,599.62 1,083,924.88 1,245,000 1,000,000

รวมทุกแผนงาน 39,035,391.47 35,793,011.08 47,687,000 48,554,117
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

337,017

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,681

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสํารองจาย 250,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

554,840

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

80,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพอบต
.ควนปริง

170,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

337,017

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,681

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสํารองจาย 250,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

554,840

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

80,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพอบต
.ควนปริง

170,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,627,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,882,380 1,184,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

156,060

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 196,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,273,240 1,543,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

487,740 120,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

941,485 114,535
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,627,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

906,480 6,973,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

19,020 175,080

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 196,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 824,700 5,641,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

82,380 690,120

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

92,162 1,148,182
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

155,000 10,000

คาเชาบ้าน 186,000 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

25,800 17,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 663,000 286,000 500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

35,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

130,000 30,000

โครงการจัดเก็บภาษี
และรายได้เคลื่อนที่

5,000

วันที่พิมพ์ : 20/4/2565  09:15:20 หน้า : 5/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 175,000

คาเชาบ้าน 48,000 306,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

29,800 73,400

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 1,549,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

2,000 47,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 180,000

โครงการจัดเก็บภาษี
และรายได้เคลื่อนที่

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาอบต.และบุคลากร
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลควนปริง

50,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําเวที
ประชาคมหมูบ้านและ
ตําบล

15,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ทุกระดับ

350,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการสํารวจข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,000 50,000

โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 
ถนนปลอดภัย

20,000

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาอบต.และบุคลากร
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลควนปริง

50,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําเวที
ประชาคมหมูบ้านและ
ตําบล

15,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ทุกระดับ

350,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการสํารวจข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 360,000

โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 
ถนนปลอดภัย

20,000

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจิตอาสาพัฒนา 
“เราทําความดี ด้วย
หัวใจ”

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
รักษาความสงบเรียบ
ร้อยภายในตําบล

60,000

โครงการฝึกอบรมและ
จัดทําแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

5,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ

30,000

โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา

20,000

โครงการสงเสริมทักษะ
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
เด็กปฐมวัย

20,000

โครงการสงเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลควนปริง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจิตอาสาพัฒนา 
“เราทําความดี ด้วย
หัวใจ”

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
รักษาความสงบเรียบ
ร้อยภายในตําบล

60,000

โครงการฝึกอบรมและ
จัดทําแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

5,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ

30,000

โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา

20,000

โครงการสงเสริมทักษะ
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
เด็กปฐมวัย

20,000

โครงการสงเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลควนปริง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

564,425

โครงการดูแลสุขภาวะผู้
ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้
สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
(Smart Help Call 
Center)

160,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

780,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค

57,600

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตําบลควนปริง

100,000

โครงสงเสริมสนับสนุน
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุที่ยากไร้

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการจัดการขยะ

250,000

โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมการดําเนินงาน
ธนาคารคัดแยกขยะ
หรือวิสาหกิจชุมชนเกี่ยว
กับการจัดการขยะ

20,000

วันที่พิมพ์ : 20/4/2565  09:15:20 หน้า : 11/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

564,425

โครงการดูแลสุขภาวะผู้
ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้
สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
(Smart Help Call 
Center)

160,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

780,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค

57,600

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตําบลควนปริง

100,000

โครงสงเสริมสนับสนุน
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุที่ยากไร้

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการจัดการขยะ

250,000

โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมการดําเนินงาน
ธนาคารคัดแยกขยะ
หรือวิสาหกิจชุมชนเกี่ยว
กับการจัดการขยะ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจากวัยสูวัยอยู
อยางไรให้มีคุณคา

20,000

โครงการประชารัฐรวม
ใจป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี

10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนและพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

40,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวตําบลควนปริง

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอาชีพ

30,000

โครงการหมูบ้านต้น
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
“ควนปริงตําบลแหง
ความสุข”

20,000

โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ตําบลควนปริง

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจากวัยสูวัยอยู
อยางไรให้มีคุณคา

20,000

โครงการประชารัฐรวม
ใจป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี

10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนและพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

40,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวตําบลควนปริง

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอาชีพ

30,000

โครงการหมูบ้านต้น
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
“ควนปริงตําบลแหง
ความสุข”

20,000

โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ตําบลควนปริง

50,000 50,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
สานสัมพันธ์ศพด.

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา

โครงการจัดงานเมาลิด

โครงการทดสอบการ
อานพระมหาคัมภีร์อัลกุ
รอาน

โครงการสงทีมนักกีฬาผู้
สูงอายุตําบลควนปริง

โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬา

โครงการอนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณีท้องถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอม
แซม

โครงการคลองควนปริ
งสวยน้ําใสใสใจสิ่งแวด
ล้อม

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานศูนย์ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
สานสัมพันธ์ศพด.

15,000 15,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา

5,000 5,000

โครงการจัดงานเมาลิด 120,000 120,000

โครงการทดสอบการ
อานพระมหาคัมภีร์อัลกุ
รอาน

15,000 15,000

โครงการสงทีมนักกีฬาผู้
สูงอายุตําบลควนปริง

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬา

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณีท้องถิ่น

80,000 80,000

คาบํารุงรักษาและซอม
แซม

40,000 40,000

โครงการคลองควนปริ
งสวยน้ําใสใสใจสิ่งแวด
ล้อม

10,000 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานศูนย์ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 190,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28,000 20,000 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 20,000 740,492

วัสดุกอสร้าง 40,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 63,000 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 410,000 2,000

วัสดุการเกษตร 30,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 20,000

วัสดุอื่น 1,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 10,000 15,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุกีฬา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ

15,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,000 245,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 790,492

วัสดุกอสร้าง 180,000 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 105,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 562,000

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 37,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 110,000

วัสดุอื่น 1,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 75,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 70,000

วัสดุกีฬา 100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 350,000 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000 16,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,000 1,300

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

55,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรสาร 18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ระดับ XGA

28,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําร้อน 4,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

เครื่องพิมพ์เช็คหรือสมุด
บัญชี

38,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,000,000 1,430,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 31,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,300

คาบริการไปรษณีย์ 1,000 31,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

65,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรสาร 18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ระดับ XGA

28,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําร้อน 4,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

เครื่องพิมพ์เช็คหรือสมุด
บัญชี

38,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

300,000

เก้าอี้สํานักงาน 3,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุ แบบ
พกพา

36,000

ครุภัณฑ์อื่น

ห้องน้ําแบบมีล้อเคลื่อน
ที่

495,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกาย

ตู้เหล็ก

ครุภัณฑ์การเกษตร

ชุดปั๊มบาดาล   ขนาด 3 
HP

ชุดปั๊มบาดาล  ขนาด 1 
HP

ชุดปั๊มบาดาล  ขนาด 2 
HP

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 
HP
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000 330,000

เก้าอี้สํานักงาน 3,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุ แบบ
พกพา

36,000

ครุภัณฑ์อื่น

ห้องน้ําแบบมีล้อเคลื่อน
ที่

495,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกาย 200,000 200,000

ตู้เหล็ก 5,900 5,900

ครุภัณฑ์การเกษตร

ชุดปั๊มบาดาล   ขนาด 3 
HP

50,000 50,000

ชุดปั๊มบาดาล  ขนาด 1 
HP

86,000 86,000

ชุดปั๊มบาดาล  ขนาด 2 
HP

106,500 106,500

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 
HP

112,000 112,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ใบพัดปั๊มบาดาล  ขนาด 
1 HP

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 
1.5 HP

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 
2 HP

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รอกโซ

สวานไฟฟ้า แบบไร้สาย

เครื่องตัดหญ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายโคกสะท้อน ซอย 1 
หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายบ้านนายสุชาติ หมู
ที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างห้วยโคลน ระยะที่ 
๒ หมูที่ ๗
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ใบพัดปั๊มบาดาล  ขนาด 
1 HP

24,000 24,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 
1.5 HP

26,000 26,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 
2 HP

32,000 32,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รอกโซ 38,000 38,000

สวานไฟฟ้า แบบไร้สาย 4,500 4,500

เครื่องตัดหญ้า 9,500 9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายโคกสะท้อน ซอย 1 
หมูที่ 2

413,000 413,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายบ้านนายสุชาติ หมู
ที่ 4

242,000 242,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างห้วยโคลน ระยะที่ 
๒ หมูที่ ๗

490,000 490,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายจรัญ  คงยิ้ม - 
สายมิ่งเมือง หมูที่ 9

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสุนัน รักหนู  
หมูที่ ๖

โครงการกอสร้างทาง
เท้าหน้าวัดควนปริงวนา
ราม หมูที่ 4

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าแสงสวางถนนสาย
ข้างโรงเรียนบ้านควนปริ
ง หมูที่ 5

โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายคลอง โป
หลง หมูที่ 9

โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายปรีชา  ชิต
จันทร์  หมูที่ 3

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้าน น.ส.มณี อรรถ
สงเคราะห์ หมูที่ 6
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายจรัญ  คงยิ้ม - 
สายมิ่งเมือง หมูที่ 9

319,000 319,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสุนัน รักหนู  
หมูที่ ๖

322,000 322,000

โครงการกอสร้างทาง
เท้าหน้าวัดควนปริงวนา
ราม หมูที่ 4

496,000 496,000

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าแสงสวางถนนสาย
ข้างโรงเรียนบ้านควนปริ
ง หมูที่ 5

499,000 499,000

โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายคลอง โป
หลง หมูที่ 9

102,000 102,000

โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายปรีชา  ชิต
จันทร์  หมูที่ 3

41,000 41,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้าน น.ส.มณี อรรถ
สงเคราะห์ หมูที่ 6

264,000 264,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านบังฝา - นาย
ระดม กะเดช (ระยะที่ 
2)  หมูที่ 3

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านเปรม ทองฤทธิ์ 
 หมูที่ 4

โครงการปรับปรุงถนน
สายมัสยิดเกา หมูที่ 3

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K)

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งกอสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,264,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 180,000

อุดหนุนองค์กร
ประชาชน

180,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านบังฝา - นาย
ระดม กะเดช (ระยะที่ 
2)  หมูที่ 3

180,000 180,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านเปรม ทองฤทธิ์ 
 หมูที่ 4

80,000 80,000

โครงการปรับปรุงถนน
สายมัสยิดเกา หมูที่ 3

30,000 30,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K)

30,000 30,000

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งกอสร้าง

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,264,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 180,000

อุดหนุนองค์กร
ประชาชน

180,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค

410,000

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายนาโต๊ะตํา หมูที่ 4

320,000

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านนายจรัญ  คง
ยิ้ม - สายมิ่งเมือง หมูที่ 
9

120,000

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านบังฝา - นาย
ระดม กะเดช  (ระยะที่ 
2) หมูที่ 3

250,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนองค์กรศาสนา

รวม 12,611,538 15,962,005 265,000 6,593,032 1,778,600 120,000 1,885,000 160,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค

410,000

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายนาโต๊ะตํา หมูที่ 4

320,000

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านนายจรัญ  คง
ยิ้ม - สายมิ่งเมือง หมูที่ 
9

120,000

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านบังฝา - นาย
ระดม กะเดช  (ระยะที่ 
2) หมูที่ 3

250,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนองค์กรศาสนา 325,000 325,000

รวม 990,000 7,134,442 54,500 1,000,000 48,554,117
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