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     ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

   
 

 

 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 23,774,005.60 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 10,463,339.02 บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 8,195,885.92 บาท 

   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2.1 รายรับจริง จ านวน 23,115,558.54 บาท ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร จ านวน 36,253.31 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 80,967.70 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 127,925.38 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 355,085.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 18,733.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 22,400.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,077,599.01 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 9,396,595.14 บาท 



  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 10,248.00 บาท 

  2.3  รายจ่ายจริง  จ านวน  19,515,250.64  บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 6,736,273.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 8,479,573.38 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 3,428,724.26 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 350,400.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 520,280.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 10,248.00 บาท 

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 3,411,500.00 บาท 

  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
    

1. รายรับ    
        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 36,253.31 230,000.00 135,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

80,967.70 142,000.00 117,900.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 127,925.38 170,000.00 150,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

355,085.00 350,000.00 360,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 18,733.00 9,000.00 6,500.00 

  หมวดรายได้จากทุน 22,400.00 5,000.00 2,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 641,364.39 906,000.00 771,400.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 13,077,599.01 13,831,000.00 13,580,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,077,599.01 13,831,000.00 13,580,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 9,396,595.14 9,263,000.00 9,648,600.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

9,396,595.14 9,263,000.00 9,648,600.00 

รวม 23,115,558.54 24,000,000.00 24,000,000.00 
 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 6,736,273.00 7,279,540.00 6,431,460.00 

  งบบุคลากร 8,479,573.38 10,365,860.00 9,538,640.00 

  งบด าเนินงาน 3,428,724.26 5,399,600.00 6,145,500.00 

  งบลงทุน 350,400.00 424,000.00 1,268,400.00 

  งบเงินอุดหนุน 520,280.00 531,000.00 616,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,515,250.64 24,000,000.00 24,000,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

  

 

   
      ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อม และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,676,000 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 290,600 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 2,243,820 

  แผนงานสาธารณสุข 1,364,200 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 150,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,089,720 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 88,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 515,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 806,400 

  แผนงานการเกษตร 456,800 

  แผนงานการพาณิชย์ 888,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 6,431,460 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 24,000,000 



 
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 

        

 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

    

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

 
   

           (ลงนาม)            

   
(นายดนัย  ขจรผล) 

 

 

 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

          อนุมัต ิ
 

    

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

 
(นางกชนัฑ  พัฒนะวิชัย) 

 
ต าแหน่ง นายอ าเภออัมพวา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 

        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 6,431,460 บาท 

  
งบกลาง รวม 6,431,460 บาท 

   
งบกลาง รวม 6,431,460 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 100,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ดังนี้ 
  - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  
  - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
  - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
  - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  
  - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
  - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
  - ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   
  - ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
  - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา   

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 4,800,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่

ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเงินในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 897,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ

หรือทุพพลภาพ(เงินยังชีพผู้พิการ) ที่มีสิทธิได้รับเงินในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 84,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

แควอ้อม รายละ 1,000 บาทต่อเดือน 
      



   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 63,442 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ

จ าเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม  
      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 287,018 บาท 

      
   เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น 2% ของประมาณการรายรับ 
      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ต าบล (โดย อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุข
ที่ได้รับจากกองทุนฯ) 

      

    
เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนของส านักงานประกันสังคม จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนของส านักงานประกันสังคม       

      
  

 

     

    

 

  

  
      

  

 

     

    

 

  

  
      

  

 

     

    

 

  

  
      

  

 

     

    

 

  

  
      

  

 

     

    

 

  

  

      

   
 
 
 
 
 
 
 

     

    

 

  

  



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 6,829,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,543,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บรหิาร ได้แก ่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน  
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน 
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่

เลขานุการ นายก อบต. จ านวน 1 คน  จ านวน 12 เดือน 
      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 849,600 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา อบต. 1 คน  

 รองประธานสภา อบต. 1 คน สมาชิกสภา อบต. 6 คน  
เลขานุการสภา อบต. 1 คน  จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,009,380 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,620,800 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล  จ านวน 6  อัตรา ได้แก่    
- ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
- ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
 - ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด     
- ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
- ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ     
- ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)     

      



   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนต าบล เช่น เป็นค่าตอบแทน

รายเดือนต าแหน่งนักบริหารงาน    อบต. เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว    เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ กพ.รับรอง เป็นต้น     

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
   - ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   - ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   - ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด   

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,090,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 ราย  
        - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 
        - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
        - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
   - พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 ราย  
        - ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
        - ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป      

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 46,380 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง

ทั่วไป เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  เป็นต้น     
      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,241,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 381,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง  ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง , ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อป
พร.,  อสม.,อช.,รศทป.,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทน
ผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษฯ  ฯลฯ  (ส านักปลัด) 

      



   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 276,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบล

ซึ่งมีสทิธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ  (ส านักปลัด)  
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 50,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล ลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสทิธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวน 5,000 บาท 

      
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ใช้ประโยชน์แก่ทาง

ราชการ  เช่น   ค่าเช่าที่ดิน หรืออ่ืนๆ 
      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน    150,000 บาท 

      

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  ค่าปักเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ไฟฟ้า หน่วยงานราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการ
ไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และตดิตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ,  ค่าวางท่อ
ประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา, ค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม  ค่าจัดท าป้ายประกาศ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ค่าธรรมเนียม  ค่าติดตั้งระบบ/
สายโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซต์  
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการ  ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แผน/  ผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นต้น (ส านักปลัด) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 15,000 บาท 



      

      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
    -  ค่ารับรองพิธีการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่า
ของขวัญ/สมนาคุณ ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการ
รับรองพิธกีาร การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานเิทศงาน    
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน  
    - ค่าเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ เป็นต้น  (ส านักปลัด) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 50,000 บาท 

      

   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อม ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ   
ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่ง  ที่ว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้
เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่า ใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และ 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง (ส านักปลัด)  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 59 ล าดับที่ 5) 
 
 
 

      



    
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จ านวน 5,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ    
อันเก่ียวเนื่อง กับการงานราชพธิี  รัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ  อย่างเช่น  
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุ่ม พานดอกไม้ พานสักการะ พวงหรีดและ
พวงมาลาในวันส าคัญต่างๆ เป็นต้น  (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540 

จ านวน 5,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆเก่ียวกับโครงการ อบรมให้
ความรู้แก่พนักงานและประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ    พ.ศ.2540 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง (ส านักปลัด) 
   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 59 ล าดับที่ 4) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัด) 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาวัสดุส านักงาน เช่น ค่าจัดซื้อเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ต่างๆ และวัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล(ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และวัสดุไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่องกับครุภัณฑ์ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่ียวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่น ฟิวส ์หลอดไฟ สวิทไ์ฟ เทปพันสายไฟ รวมถึงวัสดุไฟฟ้าอ่ืนๆ   
ที่เก่ียวข้อง (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครวั เช่น ไม้กวาดพ้ืน ไม้ถูพ้ืน แก้ว
น้ า ช้อน ส้อม น้ ายาล้างจาน ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า ถุงมือ และ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง(ส านักปลัด) 
 
 
 
 

      



   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เก่ียวกับยานพาหนะและขนส่งของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เช่น อุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์ ,
รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม และวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับยานพาหนะและขนส่ง (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซินและน้ ามันเครื่อง ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัด
หญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เป็นต้น (ส านักปลัด)  

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา เผยแพร่ และท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กนั สี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เมมโมรี่การ์ด    เป็นต้น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น  
แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ เมาท์ หมึกพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าจัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการ

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เป็นต้น (ส านักปลัด) 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านักงาน  และสถานที่อยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน  เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ี เป็นต้น  (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 5,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ที่ช าระพร้อมกัน  เช่น ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    
ค่าบ ารุงรักษาสายสัญญาณ   ค่าภาษี  เป็นต้น (ส านักปลัด) 
 
 
 

      



   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่นค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่า

ไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   
เป็นต้น (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 70,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เป็นต้น (ส านักปลัด) 

      

  
งบลงทุน รวม 45,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 45,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซื้อโต๊ะเหล็กส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจก จ านวน  1 ตัว    

ขนาด 138.5x67x75.3 ซม. ราคาชุดละ 10,000  บาท  (เป็นราคา
ท้องถิ่น  ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

      

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
จัดซื้อตู้ล าโพงขยายเสียงพร้อมขาตั้ง จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล าโพงขยายเสียงพร้อมขาตั้ง ขนาดล าโพง 12 นิ้ว  
2 ทาง ก าลัง  ไฟฟ้า 1,000 วัตต์ รองรับ USB  บูลทูธไร้สาย   
ใช้ไฟ  AC 220 โวลท ์ จ านวน 1 ชุด  พร้อม ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว   
ขาไมโครโฟนบูมสูง  1  ตัว  (เป็นราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล เช่น การประชาคม
เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน/หมู่บ้าน การประชาคมเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  เป็นต้น  (ส านักปลัด) 
   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 58 ล าดับที่ 1) 

      

        
 

     
    

 
  

          
 

     
    

 
  

          
 

     
    

 
  

  

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    

 

  

  



 
งานบริหารงานคลัง รวม 1,715,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,380,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,380,900 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,169,580 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเงินเดือน ของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา ได้แก่-

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง-ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญ
การต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล จ านวน  

1 อัตรา ดังนี้ 
   - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 169,320 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน  1 อัตรา ได้แก่ 

   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 335,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมี

สิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      



    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ต่างๆ และวัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ เมาส์ หมึกพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 125,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 125,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 125,400 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 125,400 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ของพนักงานส่วนต าบล  จ านวน 1  อัตรา ได้แก่ 

   - ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน      
      

      

  

 

     

    

 

  

  

      

   
 
 
 
 
 

     

    

 

  

  



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ อบต.
แควอ้อม 

จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส านักปลัด) 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570  หน้าที่ 51 ล าดับที่  12) 

      

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 190,600 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
โครงการถนนปลอดภัย (จุดบริการประชาชนวันสงกรานต์ ,วันปีใหม่) จ านวน 50,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนปลอดภัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  เช่น การตั้งด่านบริการร่วมเพ่ือเฝ้าระวังและ
ป้องกันภัยต่างๆในการจราจร   ที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่  ณ จดุบริการ
ประชาชน  ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาล  วันสงกรานต์ เทศกาลวัน
ขึ้นปีใหม่  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นต้น (ส านักปลัด) 
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 49 ล าดับที่ 3)  

      

    
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 5,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ และกิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซ่ึง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวม
จิตใจ ของประชาชน  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง (ส านัก
ปลัด)   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 49  ล าดับ
ที ่ 2)  

      



    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

จ านวน 5,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ

ปรองดองและสมาฉันท์ให้คนในชาติให้มีความรู้รักสามัคคี (ส านักปลัด) 
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570  หน้าที่  49  ล าดับที่ 1) 

      

    
โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. หรือการฝึกทบทวน หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม (ส านักปลัด) 
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 49  ล าดับที่  4)   

      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบ อปพร. ต าบลแควอ้อม เพ่ือ

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
      

   
วัสดุจราจร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้าย
จราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ ฯลฯ  

      

  
งบลงทุน รวม 60,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 60,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร 

จ านวน 44,000 บาท 

      

  จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร  จ านวน 2 ตัว ๆละ 22,000  บาท    
    รายละเอียดและราคา ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน  2564 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่  1 หน้า  27) 

      

    

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด  8 ช่อง 
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด  8 ช่อง  จ านวน  2 เครื่องๆ ละ 
 8,300 บาท รายละเอียดและราคา ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน  2564  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่  1 หน้า  27) 

จ านวน 16,600 บาท 



แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 593,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 471,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 471,240 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 429,240 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วน

ต าบล จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 122,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมี

สิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าปักเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้าง
เหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ,ค่าวางท่อประปา ภายนอก
สถานที่ราชการ  เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา, ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ค่าจัดท าป้ายประกาศ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมา
จัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซต์  ค่ารับหนังสือพิมพ์และวารสาร
ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เป็นต้น  

      



   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับคณะบุคคลและบุคคลที่เข้ามา

ตรวจงาน นิเทศงาน หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษา การประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประชุมราชการอ่ืนๆ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  เป็นต้น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

    
2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กรรไกร น้ ายาลบ
ค าผิด ซองเอกสาร ไม้บรรทัด ตรายาง สมุดบัญชีแบบพิมพ์ ธงชาติ เทป
พีวีซีแบบใส เก้าอ้ีพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร คลิป กาว ลวดเย็บ
กระดาษ ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ และวัสดุต่างๆที่ใช้ใน
ส านักงาน ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นกรองแสง และวัสดุ
คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ฯลฯ 
 

      



 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,650,580 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 379,680 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 379,680 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 337,680 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน

คร ูต าแหน่ง คร ูจ านวน 1 อัตรา 
      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะส าหรับพนักงานครู ที่ด ารงต าแหน่งที่มีวิทย
ฐานะ ตามพระราชบัญญัติ เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 721,500 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 457,500 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 245,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปักเสาพาดสายพาด
ภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า ค่าจ้าง
เหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ค่าวางท่อประปาภายนอก
สถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ค่าจัดท าป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล  

      

      
  ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซต์ ค่ารับหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ ค่าจ้าง

เหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก และค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เป็นต้น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    

โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เช่น ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 43 ล าดับที่ 14 

จ านวน 10,000 บาท 



    
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2566 จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2566 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 41 ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2566 เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์
พืช ค่าดิน ค่าปุ๋ย และวัสดุอ่ืนที่จ าเป็นในโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 43 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 159,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว
5061 ลงวันที่ 18   กรกฎาคม 2565  ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน 20 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 102,900 บาท 
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน 20 คน ดังนี้  
    2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็น
เงิน 34,000 บาท 
    2.2 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 4,000 บาท 
    2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 4,000 บาท 
    2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 6,000 บาท 
   2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 8,600 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 40 

      

        
 

      



    
โครงการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก

ปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ 2566 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในโครงการ ฯลฯ  

      

      

   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 43  

      

    
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตามหลัก Brain - Based Learning 
(BBL) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยตามหลัก Brain - Based Learning (BBL) เช่น ค่าสี เป็นต้น 
 และวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 41 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลแควอ้อม เพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 204,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กรรไกร น้ ายาลบ
ค าผิด ซองเอกสาร ไม้บรรทัด ตรายาง สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ธงชาติ เทป
พีวีซีแบบใส เก้าอ้ีพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร คลิป กาว ลวดเย็บ
กระดาษ ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ ตู้ยาสามัญประจ าบ้านและวัสดุ
ต่างๆที่ใช้ในส านักงาน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 159,000 บาท 

      
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน 20 คน และส าหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) โรงเรียนสังกัด 

      

      

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)ท่ีตั้งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแควออ้ม จ านวน 55 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  
จ านวน 260 วัน จ านวน 144,000 บาท                      
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู ่แปรง น้ าดื่ม   
ไม้กวาด ผ้าถูพ้ืน น้ ายาถูพ้ืน ผ้าเช็ดมือ มีด ถังน้ า ถาด กระจกเงา  
 แก้วน้ า ช้อนส้อม ถ้วยชาม ทีน่อน และวัสดุงานบ้านอ่ืน ฯลฯ  
จ านวน 15,000 บาท 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นกรองแสง และวัสดุ
คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ฯลฯ 

      

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เช่น สื่อการเรียนการ
สอนที่ท าด้วยพลาสติก หุ่นเพื่อการศึกษา กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอร์
พลาสติก) เบาะยืดหยุ่น กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน ปากกาไวท์
บอร์ด เป็นต้น และวัสดุการศึกษาอ่ืน ฯลฯ 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล

แควอ้อมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีเป็นต้น 
      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
 

      



  
งบลงทุน รวม 93,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 9,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จ านวน 9,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ
เดือนธันวาคม 2564 หน้า 81 ดังนี้ 
    1. สามารถดูดฝุ่นและน้ า 
    2. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 83,500 บาท 

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร จ านวน 83,500 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับภูมิทัศน์
โดยรอบอาคาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
ตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน (แบบ ปร.4) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 69 ล าดับที่ 1  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 456,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 456,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการท่องโลกกว้างสานสัมพันธ์ จ านวน 25,000 บาท 

      

   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมล
จันทร์) โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.)ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินโครงการท่องโลกกว้างสาน
สัมพันธ์  ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) ที ่ศธ
04151.77/129 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 

      

      
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2563 

      

      
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้ง

ที ่1 หน้า 16 ล าดับที่ 3 
      

    
 
 

 
 

 
 

 
 



โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที ่ 
เพ่ือด าเนินโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล ตามหนังสือโรงเรียน 
วัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) ที่ ศธ04151.77/129 ลงวนัที ่14 มิถุนายน 2565 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
หน้า 16 ล าดับที่ 5 

      

    
โครงการพฒันาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน จ านวน 12,000 บาท 

      

   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร)์ โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที ่ 
เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตามหนังสือโรงเรียน
วัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) ที่ ศธ04151.77/129 ลงวนัที ่14 มิถุนายน 2565 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1  
หน้า 16 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 128,000 บาท 

      

   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนนุให้โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร)์ โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที ่
เพ่ือด าเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา  ตามหนังสือ
โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) ที่ ศธ04151.77/129  
ลงวันที ่14 มิถุนายน 2565   
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)ในเขตพ้ืนที่  
เพ่ือด าเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามหนังสือ
โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) ที่ ศธ04151.77/129 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้า 16 ล าดับที่ 6 
 
 

      



    
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 231,000 บาท 

      

   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนนุให้โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร)์ โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที ่ 
เพ่ือด าเนินโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวนเด็กนักเรียน 55 คน 
 อัตราคนละ 21 บาท ต่อวัน จ านวน 200 วัน ตามหนังสือโรงเรียน 
วัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) ที ่ศธ04151.77/129 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2565  

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0816.2/ว5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

      

      

   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1  
หน้า 16 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย จ านวน 50,000 บาท 

      

   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนนุให้โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร)์ โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที ่ 
เพ่ือด าเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ตามหนังสือ
โรงเรียนวัดปากน้ า (อมรวิมลจันทร์) ที่ ศธ04151.77/129 
 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้า 16 ล าดับที่ 4 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,364,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 179,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 179,200 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 137,200 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 

- ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วน

ต าบล จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 
- ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 995,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมัน เป็นตน้  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน

, ตรวจงาน, ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฯลฯ 
      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       

    
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนในโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในต าบล
แควอ้อมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 6) 

      

    
โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 55  ล าดับที่  2) 
 

      



    
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลแควอ้อม จ านวน 480,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจัดเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลแควอ้อม 

 จ านวน 12 เดือน  
   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 36 ล าดับที่  15) 

      

    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.แควอ้อม จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566   
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570  หน้าที่ 31 ล าดับที่ 1) 

      

    
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางตามหลัก 3Rs จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการลดและคัดแยกขยะ

มูลฝอยต้นทางตามหลัก 3Rs  
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 33  ล าดับที่ 8) 

      

    
โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนไร้ขยะ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนไร้ขยะ ภายใน

ต าบลแควอ้อม (ตามแผนพฒันาท้องถิ่น  2566-2570 หน้า 33 ล าดับที ่ 7) 
      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถัง

ขยะ ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ 
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าวัสดุที่เก่ียวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น อุปกรณ์ของ

รถบรรทุกขยะ ของ อบต.แควอ้อม และวัสดุอื่นที่เก่ียวข้อง 
      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน      20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุของรถบรรทุกขยะ อบต.แควอ้อม เช่นค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิง น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์เช่น น้ ายา สารเคมี หรือ

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 31  ล าดับที ่3) 

      



   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายให้กบัผู้จัดเกบ็ขยะของ อบต.แควอ้อม เช่น เสื้อ  

ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก

ข้อมูล คีย์บรอด ตลับหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง  
      

  
งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานประมวลผล แบบที่2 จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน   
1 เครื่อง  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกน
หลัก (8 core) และ16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยี    
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
(Turead Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
 มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 B มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

      

      

  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่้อยกว่า 8 GB 
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
มี DVD -RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 

      



มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

      

  มีแป้นพิมพ์และเมาส์มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วยเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564 

      

      

  3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่้อยกว่า 8 GB 
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 2 TB  
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 480 GB จ านวน 1 หนว่ย 
มี DVD -RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอแสดงภาพขนาด   
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
อุดหนุนการด าเนนิตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 
ต าบลแควอ้อม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที ่1 ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี       เป็นเงิน 10,000 บาท 

      

      

       2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  เป็นเงิน 10,000 บาท 
 
 

      



    

อุดหนุนการด าเนนิตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 
ต าบลแควอ้อม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที ่2 ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี       เป็นเงิน 10,000 บาท 
     2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร  เป็นเงิน 10,000 บาท 

      

    

อุดหนุนการด าเนนิตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 
ต าบลแควอ้อม 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินการตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตามพระราชด าริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี       เป็นเงิน 10,000 บาท 
     2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร  เป็นเงิน 10,000 บาท 

จ านวน 20,000 บาท 

    
อุดหนุนการด าเนนิตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 
ต าบลแควอ้อม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินการตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี       เป็นเงิน 10,000 บาท 

      

      
       2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามพระราชด าริ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  เป็นเงิน 10,000 บาท 

      



    
อุดหนุนการด าเนนิตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 
ต าบลแควอ้อม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินการตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 2 โครงการ ดังนี้      
     1. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี       เป็นเงิน 10,000 บาท      
     2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  เป็นเงิน 10,000 บาท 

      

    

อุดหนุนการด าเนนิตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 
ต าบลแควอ้อม 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตามพระราชด าริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี       เป็นเงิน 10,000 บาท 
     2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  เป็นเงิน 10,000 บาท 

จ านวน 20,000 บาท 

    
อุดหนุนการด าเนนิตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 
ต าบลแควอ้อม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินการตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี       เป็นเงิน 10,000 บาท 
     2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  เป็นเงิน 10,000 บาท 
 

      



    
อุดหนุนการด าเนนิตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 
ต าบลแควอ้อม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี     เป็นเงิน 10,000 บาท 
     2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร       เป็นเงิน 10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       

    
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2560 (ส านักปลัด) 
   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570  หน้าที่ 50  ล าดับที่ 6) 

      

    
โครงการให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาและนักเรียน จ านวน 50,000 บาท 

      

   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาและนักเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561  (ส านักปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570  หน้าที่ 48  ล าดับที่  6) 

      

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    

 

  

  



แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,989,720 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,056,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,056,720 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 710,640 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ 

-ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
-ต าแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-ช านาญงาน) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานส่วน

ต าบล จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 
-ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 280,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ราย 
  -ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จ านวน 1 ราย 
  -ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น เงินเพ่ิมค่า

ครองชีพชั่วคราว เป็นต้น (กองช่าง) 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 933,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 183,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ที่ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการสอบเลื่อนระดับ การปรับต าแหน่งของ
พนักงานส่วนต าบล เป็นต้น (กองช่าง) 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท าการ (กอง
ช่าง) 

      



   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 108,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ส าหรับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมี

สิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ (กองช่าง) 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล ลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  
      

   
ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ เป็นต้น (กองช่าง) 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 
 
 

      



   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรง ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
(กองช่าง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  3. รายจา่ยที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ภาษ ีค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้ 

      

      

    ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องตัดโฟม  
เครื่องตดักระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ เป็นต้น 

      

      

    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
       ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น ไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร เป็นต้น   
 
 

      



   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น่ต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 
  ก. ประเภทวัสดุคงทน 
       ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ 
 ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ  
ราวพาดผ้า ฯลฯ 

      

      
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้

แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
  3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 

      



 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  3.  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 88,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 88,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       

    
โครงการด้านการจัดกิจกรรมสตรีและครอบครัว จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการด้านการจัดกิจกรรมสตรีและ
ครอบครัวต าบลแควอ้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง(ส านักปลัด) 
   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 47 ล าดับที่  4) 

      

    
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุต าบลแควอ้อม จ านวน 40,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุต าบลแควอ้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง     
(ส านักปลัด) 
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 47  ล าดับที่ 1) 

      

        
 

     

    

 

  

          
 

     

    

 

  

          
 

     

    

 

  

          
 

     

    

 

  

          
 

     

    

 

  

          
 

     

    

 

  

          
 

     

    

 

  

          
 

     

    

 

  

          
 

     

    

 

  

          
 

     

    

 

  

  

      

   
 
 
 

     

    

 

  

  



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 85,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       

    
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ ค่าจัดท าป้ายถวายพระพร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 63 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ค่าจัดท าป้าย
ถวายพระพร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยในการจัด
งาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 63 ล าดับที่ 2 
 
 
 
 
 
 

      



    
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ ค่าจัดท าป้ายถวายพระพร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 63 ล าดับที่ 3 

      

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลแควอ้อม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน  
ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  
เงินเหรียญรางวัลหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด-ปิด 
 ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยในการจัดงาน  
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 70 ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เช่น ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ลูกฟุตบอล  
ลูกแชร์บอล ตะกร้อ ลูกเปตองเสาตาข่ายกีฬา ตาข่ายกีฬา เป็นต้น    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน 
 การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 70 ล าดับที่ 2 

      



    
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าป ี2566  
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน  เช่น เวท ี 
เครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยในการจัดงาน  
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 64 ล าดับที่ 4 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       

    
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2566 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยในการจัดงาน  
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 60 ล าดับที่ 2 

      

    

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย 
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการสืบสานประเพณลีอยกระทงกาบกล้วย  

ประจ าปี 2565 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายใน
การประกอบพิธีทางศาสนา  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง และค่ารื้อถอน  
เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวท ีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 60 ล าดับที่ 1 

จ านวน 50,000 บาท 



    
โครงการท าบุญพลับพลาที่ประทับสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท าบุญพลับพลาที่ประทับ
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยในการจัดงาน  
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 61 ล าดับที่ 7 

      

    
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท 

      

   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ ประจ าปี 2566 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดต้ัง และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต็นท ์เวท ี เป็นต้น และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยในการจัดงาน  
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 60 ล าดับที่ 2 

      

 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 200,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       

    
โครงการประดับไฟสวยงามเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใน
ต าบลในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประดบัไฟสวยงามตามจุดส าคัญภายในต าบลแควอ้อม
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570   
ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที ่ 1  ล าดับที่  1  หน้า  20) 
 
 
 

      



    

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ภายในต าบลแควอ้อม   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.
2566-2570  ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่  1  ล าดับที่  2    หน้า  20) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

 
      

      

  

 

     

    

 

  

  

      

  

 

     

    

 

  

  

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    

 

  

  



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้าง รวม 806,400 บาท 

  
งบลงทุน รวม 806,400 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 806,400 บาท 

   
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง 

      

    
โครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซล บริเวณบ้านนายทิ้ง จูสกุล             
บ้านครูสุพรรณี และบ้านคุณอรทัย หมู่ที่ 2 

จ านวน 297,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซล   

บริเวณบ้านนายทิ้ง จูสกุล บ้านครูสุพรรณี และบ้านคุณอรทัย หมู่ที่ 2  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เลขที่ 11/2565 (กองช่าง) 
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 10  ล าดับที ่ 5) 

      

    
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเข้าศาลเจ้าแม่ทบัทิม ถึงปากทางวัดบางเกาะฯ  
หมู่ที่ 5 

จ านวน 96,400 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
เข้าศาลเจ้าแม่ทับทิม ถึงปากทางวัดบางเกาะฯ หมู่ที่ 5 ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม เลขที่ 12/2565 (กองช่าง) 
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้าที่ 10  ล าดับที่  7) 

      

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    

โครงการติดตั้งทุ่นดักขยะ บริเวณปากคลองอ้อม หมู่ 2 เชื่อมหมู่ 1 ,     
คลองบางเชิงกราน หมู่ 4 , คลองบางเกาะ หมู่ 5 , คลองบางแคน้อย หมู่ 7 , 
คลองยายชู หมู่ 6 , คลองจั่นบุญมี หมู่ 6 , คลองบางแคใหญ่ หมู่ 7 , และ
คลองยายชี หมู่ 8 

จ านวน 297,900 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการติดตั้งทุ่นดัก
ขยะ บริเวณปากคลองอ้อม หมู่ 2 เชื่อมหมู่ 1 , คลองบางเชิง
กราน หมู่ 4 , คลองบางเกาะ หมู่ 5 , คลองบางแคน้อย หมู่ 7 ,  
คลองยายชู หมู่ 6 , คลองจั่นบุญมี หมู่ 6 , คลองบางแคใหญ่ หมู่ 7 ,  
และคลองยายช ีหมู่ 8 ตามแบบองค์การบริหารสว่นต าบลแควอ้อม  
เลขที่ 9/2565 (กองช่าง)  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 28 ล าดับที่  14) 
 
 

      



    
โครงการติดตั้งทุน่ดักขยะ บริเวณสะพานวัดปากน้ า ถึงสะพาน ค.ส.ล. แควอ้อม 
หมู่ที่ 6 

จ านวน 84,500 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการติดตั้งทุ่นดักขยะ  
บริเวณสะพานวัดปากน้ า ถึงสะพาน ค.ส.ล. แควอ้อม หมู่ที่ 6  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เลขที่ 10/2565 (กองช่าง) 
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1  
หน้าที่  10  ล าดับที่ 4) 

      

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 จ านวน 30,600 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปรับปรุงรางระบายน้ า
ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแคว
อ้อม เลขที่ 8/2565 (กองช่าง) 
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 23  ล าดับที่ 9) 

      

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    

 

  

  



แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 456,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 281,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 281,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 281,800 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 

      - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       

    
โครงการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  
เช่น การท าสารสกัดจากธรรมชาติในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช หรือ
อบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและก าจัดศัตรูพชืในพืน้ที่ต าบลแควอ้อม  

 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 หน้า 67 ล าดับที ่2)  

      

    
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสวนเกษตรกร จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสวน
เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแควอ้อม เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรได้ปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 หน้า 67  ล าดับที่  3)  

      

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรต าบลแควอ้อม จ านวน 80,000 บาท 

      

   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับและสนุนผลผลิต
ทางการเกษตรต าบลในเขตต าบลแควอ้อม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์
ผลผลิตทางการเกษตรในต าบลแควอ้อม เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ เป็นต้น ให้เป็น
ที่รู้จักนักท่องเที่ยวและบุคคลทัง้ภายนอกและภายในจังหวัด  (ส านักปลัด) 
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 30  ล าดับที่  1)  
 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือ-วัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยอินทร ี 
ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยคอกดินปลูก ดินเพาะปลูก ขุยมะพร้าว เปลือกมะพร้าวสับ 
 เม็ดพันธ์ผัก-พืช พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ต้นกล้า สายยาง ท่อน้ า กระถาง  
ถุงปลูก ถุงมือ รองเท้าท าการเกษตร ตาข่าย  สแลน  เชือก ถังน้ า สวิง 
 สายยาง เสียบ จอบ พรั่ว บัวรดน้ า กระชัง และวัสดุอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานเกษตร (ส านักปลัด)      

      

  
งบลงทุน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
โครงการจัดซื้อรถเข็นเหล็กเอนกประสงค์ จ านวน 15,000 บาท 

      

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถเข็นเหล็กเอนกประสงค ์(รถสาลี่) แบบสองล้อ ขนาด
ยาว 150 ซม. กว้าง  100 ซม.  ขอบสูง  48 ซม. ไม่รวมแขน  จ านวน  1  คัน 
 (ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

      

      

  

 

     

    

 

  

  

      

  

 

     

    

 

  

  

      

   
 
 
 
 
 
 
 

     

    

 

  

  



แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 888,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 

-พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 1 ราย 
  -ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ า (กองช่าง) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง

ทั่วไป เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (กองช่าง) 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 550,000 บาท 

   
คา่วัสด ุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุอื่น จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ  

หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 450,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแควอ้อม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน 
เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น 

      

  
งบลงทุน รวม 218,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 218,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ ชนิดจมใต้น้ า จ านวน 218,000 บาท 

      

   1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ ชนิดจมใต้น้ า ก าลัง
มอเตอร์ ขนาด 3 HP 1 เฟส 220 โวลท ์ปั๊มบาดาล จ านวนไม่น้อย
กว่า 13 ใบพัด ดูดน้ าเข้า 3.5" น้ าออก 2" พร้อมกล่องควบคุม สายไฟกัน
น้ ายาว 45 เมตร และฝาบ่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6"  จ านวน 4 เครื่อง เครื่องละ 45,000 บาท (ราคานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

      



      

  2. จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ ชนิดจมใต้น้ าก าลังมอเตอร ์ขนาด 3 HP 3 เฟส  
380 โวลท ์ปั๊มบาดาล จ านวนไม่น้อยกว่า 13 ใบพัด ดูดน้ าเข้า 3.5"     
น้ าออก 2" สายไฟกันน้ ายาว 45 เมตร และฝาบ่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6"  จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 38,000 บาท (ราคานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


