


องค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย

เขต/อําเภอ ท่าฉาง    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ม.2   ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ปากฉลุย
  เขต/อําเภอ ท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84150

พืนที 803.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 6,431 คน

ชาย 3,315 คน

หญิง 3,116 คน

ข้อมูล ณ วันที 14 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย

อําเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุยอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุยจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 29,721,920.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 6,272,362.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,418,911.86 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 684,917.56 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 384,760.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 38,983,610.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 494,612.71 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 9,460.95 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 188,649.63 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 300,030.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,245,754.74 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 16,745,102.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 16,255,015.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 25,752,320.63 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 9,099,457.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 4,343,545.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,621,353.76 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,442,350.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,245,614.87 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 15,428,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,388,500.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการอืน ๆ   กิจการองค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 0.00 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 0.00 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย
อําเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 358,293.98 401,000.00 435,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 52,526.40 23,300.00 19,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 140,000.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 43,425.00 91,000.00 52,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 454,245.38 655,800.00 507,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 15,780,493.76 11,741,000.00 15,293,500.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,780,493.76 11,741,000.00 15,293,500.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 16,222,415.00 24,001,923.00 21,600,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 16,222,415.00 24,001,923.00 21,600,000.00

รวม 32,457,154.14 36,398,723.00 37,400,500.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,647,275.00 9,600,911.00 10,228,294.00

งบบุคลากร 8,990,787.74 10,205,320.00 10,218,240.00

งบดําเนินงาน 6,543,861.79 9,327,460.00 7,964,642.00

งบลงทุน 6,160,410.00 4,980,000.00 6,528,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,997,853.73 2,285,000.00 2,446,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 32,340,188.26 36,398,691.00 37,385,176.00

รวม 32,340,188.26 36,398,691.00 37,385,176.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย

อําเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย
อําเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,124,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 759,420

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,974,102

แผนงานสาธารณสุข 302,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,046,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,350,000

แผนงานการเกษตร 130,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 10,228,294

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 37,385,176



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,544,520 1,558,320 6,102,840

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,664,600 1,558,320 4,222,920

งบดําเนินงาน 2,103,800 396,800 2,500,600

    ค่าตอบแทน 150,000 126,800 276,800

    ค่าใช้สอย 1,198,800 210,000 1,408,800

    ค่าวัสดุ 330,000 60,000 390,000

    ค่าสาธารณูปโภค 425,000 0 425,000

งบลงทุน 456,000 65,000 521,000

    ค่าครุภัณฑ์ 106,000 65,000 171,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 350,000 0 350,000

                                             รวม 7,104,320 2,020,120 9,124,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 279,420 0 279,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 279,420 0 279,420

งบดําเนินงาน 280,000 200,000 480,000

    ค่าใช้สอย 180,000 200,000 380,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

                                             รวม 559,420 200,000 759,420

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย
อําเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,784,360 0 2,784,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,784,360 0 2,784,360

งบดําเนินงาน 340,000 3,019,242 3,359,242

    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 250,000 1,541,400 1,791,400

    ค่าวัสดุ 0 1,477,842 1,477,842

    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 0 60,000

งบลงทุน 0 34,500 34,500

    ค่าครุภัณฑ์ 0 34,500 34,500

งบเงินอุดหนุน 0 1,796,000 1,796,000

    เงินอุดหนุน 0 1,796,000 1,796,000

                                             รวม 3,124,360 4,849,742 7,974,102

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 182,800 182,800

    ค่าใช้สอย 82,800 82,800

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000

    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

                                             รวม 302,800 302,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,051,620 0 0 1,051,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,051,620 0 0 1,051,620

งบดําเนินงาน 292,000 280,000 200,000 772,000

    ค่าตอบแทน 92,000 0 0 92,000

    ค่าใช้สอย 140,000 200,000 200,000 540,000

    ค่าวัสดุ 60,000 80,000 0 140,000

งบลงทุน 72,500 4,650,000 0 4,722,500

    ค่าครุภัณฑ์ 72,500 0 0 72,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,650,000 0 4,650,000

งบเงินอุดหนุน 0 500,000 0 500,000

    เงินอุดหนุน 0 500,000 0 500,000

                                             รวม 1,416,120 5,430,000 200,000 7,046,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

                                             รวม 60,000 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 180,000 100,000 280,000

    ค่าใช้สอย 130,000 100,000 230,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 210,000 100,000 310,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

งบลงทุน 1,250,000 1,250,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,250,000 1,250,000

                                             รวม 1,350,000 1,350,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 100,000 30,000 130,000

    ค่าใช้สอย 100,000 30,000 130,000

                                             รวม 100,000 30,000 130,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,228,294 10,228,294

    งบกลาง 10,228,294 10,228,294

                                             รวม 10,228,294 10,228,294



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,124,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 759,420

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,974,102

แผนงานสาธารณสุข 302,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,046,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,350,000

แผนงานการเกษตร 130,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 10,228,294

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 37,385,176

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 35 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย และโดยอนุมัติของนายอําเภอท่าฉาง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 37,385,176 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
37,385,176 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย
อําเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุยมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายเนรมิต  แก้วรักษา)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย

อนุมัติ

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

(นายถาวร  พรหมฉิม)

ตําแหน่ง นายอําเภอท่าฉาง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย
อําเภอ ท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 123,191.64 203,148.18 123,000.00 21.95 % 150,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 91,776.40 82,820.00 75,000.00 0.00 % 75,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 18,140.00 21,747.00 3,000.00 233.33 % 10,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 226,723.97 50,578.80 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 459,832.01 358,293.98 401,000.00 435,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 200.00 1,280.40 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 840.00 300.00 66.67 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 3,657.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,418.00 1,560.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 158.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 189,263.00 44,991.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 190,881.00 52,526.40 23,300.00 19,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

     ดอกเบีย 0.00 189,870.06 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 233,870.06 0.00 140,000.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 109,000.00 40,000.00 90,000.00 -44.44 % 50,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 1,196.00 25.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 3,400.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 110,196.00 43,425.00 91,000.00 52,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 1,086,575.33 429,242.33 504,000.00 -0.79 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 7,192,015.87 5,144,656.60 5,294,000.00 32.23 % 7,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 3,362,231.70 3,461,058.71 1,750,000.00 14.29 % 2,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 443,824.65 157,041.78 250,000.00 60.00 % 400,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,214,983.44 1,342,083.51 786,000.00 27.23 % 1,000,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 2,833,906.02 3,234,263.35 1,835,000.00 63.49 % 3,000,000.00

     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 368.60 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 125,350.76 144,090.38 122,000.00 22.95 % 150,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 44,674.93 9,344.70 30,000.00 33.33 % 40,000.00

     เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 0.00 203.80 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 1,124,126.00 1,429,614.00 1,169,000.00 2.65 % 1,200,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 428,526.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 17,428,188.70 15,780,493.76 11,741,000.00 15,293,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 7,610,516.00 16,222,415.00 24,001,923.00 -10.01 % 21,600,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 7,610,516.00 16,222,415.00 24,001,923.00 21,600,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 26,033,483.77 32,457,154.14 36,398,723.00 37,400,500.00

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  13:45:36 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย

อําเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 37,400,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 435,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 75,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 19,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 52,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
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หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,293,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 21,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 21,600,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ
.ศ.2561

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  13:46:11 หน้า : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 1,188,323.23 1,108,800.00 1,195,200.00 0 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 1,873,043.23 1,793,520.00 1,879,920.00 1,879,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 79,400.00 0.00 1,165,000.00 1,517,760.00 8.46 % 1,646,160

เงินประจําตําแหน่ง 7,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0 % 90,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 68,540.00 0.00 869,963.87 893,160.00 -1.42 % 880,440

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 154,940.00 0.00 2,124,963.87 2,548,920.00 2,664,600

รวมงบบุคลากร 154,940.00 1,873,043.23 3,918,483.87 4,428,840.00 4,544,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 7,560.00 7,680.00 10,000.00 0 % 10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย
อําเภอท่าฉาง    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าเช่าบ้าน 0.00 111,350.00 124,600.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 118,910.00 132,280.00 150,000.00 150,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,000.00 119,218.36 200,862.00 300,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
ทีทําการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,800

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 12,692.00 2,025.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซือหรือจ้างระดับอําเภอขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0.00 0.00 29,521.06 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
การประกวดและการแข่งขัน 0.00 0.00 200,843.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวด การแข่งขัน 0.00 66,006.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11,028.00 1,700.00 230,988.94 300,000.00 0 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 400 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 50 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 34,711.99 62,569.00 130,000.00 -23.08 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 13,028.00 234,328.35 726,809.00 1,100,000.00 1,198,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 49,336.00 80,000.00 50 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 23,425.00 26,000.00 15.38 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 24,184.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 2,773.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 75,130.00 100,000.00 -20 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 20,910.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 195,758.00 316,000.00 330,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 49,475.37 0.00 251,555.65 300,000.00 0 % 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,151.54 0.00 9,837.89 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 8,921.00 10,000.00 -50 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 7,062.00 0.00 90,666.60 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 57,688.91 0.00 360,981.14 440,000.00 425,000

รวมงบดําเนินงาน 70,716.91 353,238.35 1,415,828.14 2,006,000.00 2,103,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เครืองโทรสาร 0.00 17,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 47,000

โครงการจัดซือโต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 
60 * 180 *75 เซนติดมตร จํานวน 1 
ตัว

0.00 0.00 18,500.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองดูดฝุ่น 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

เครืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เครืองทํานําร้อน-นําเย็น แบบต่อท่อ 
ขนาด 2 ก๊อก 0.00 52,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1
 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 77,500.00 31,500.00 36,800.00 106,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ปากฉลุย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000

รวมงบลงทุน 0.00 77,500.00 31,500.00 36,800.00 456,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,000.00 30,000.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 30,000.00 0.00 85,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 30,000.00 0.00 85,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไป 245,656.91 2,333,781.58 5,365,812.01 6,556,640.00 7,104,320

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 53,555.00 549,490.00 504,765.00 894,100.00 12.22 % 1,003,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 13,920.00 13,920.00 35,700.00 0 % 35,700

เงินประจําตําแหน่ง 3,500.00 42,000.00 32,629.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 31,130.00 385,080.00 400,740.00 421,560.00 3.02 % 434,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,835.00 64,500.00 58,560.00 48,960.00 -12.13 % 43,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 92,020.00 1,054,990.00 1,010,614.00 1,442,320.00 1,558,320

รวมงบบุคลากร 92,020.00 1,054,990.00 1,010,614.00 1,442,320.00 1,558,320

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 13,420.00 34,730.00 0.00 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 8,300.00 72,000.00 63,968.00 136,800.00 -21.93 % 106,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 8,347.00 16,329.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 8,300.00 93,767.00 115,027.00 156,800.00 126,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 23,274.51 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,628.00 0.00 113,736.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 0.00 0.00 26,368.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,300.00 0.00 4,300.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 13,928.00 0.00 167,678.51 290,000.00 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,225.75 0.00 54,009.05 40,000.00 -25 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,580.00 0.00 27,860.00 20,000.00 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 5,805.75 0.00 81,869.05 60,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 28,033.75 93,767.00 364,574.56 506,800.00 396,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองโทรสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

เครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 47,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 7,600.00 0.00 0.00 65,000

รวมงบลงทุน 0.00 7,600.00 0.00 0.00 65,000

รวมงานบริหารงานคลัง 120,053.75 1,156,357.00 1,375,188.56 1,949,120.00 2,020,120

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 365,710.66 3,490,138.58 6,741,000.57 8,505,760.00 9,124,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 11,510.00 0.00 0.00 80,320.00 71.96 % 138,120

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 775.00 0.00 0.00 21,300.00 0 % 21,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 95,483.87 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,285.00 0.00 95,483.87 221,620.00 279,420

รวมงบบุคลากร 12,285.00 0.00 95,483.87 221,620.00 279,420

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกียวกับการ
รักษาความสงบ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,728.78 0.00 61,671.15 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 5,728.78 0.00 61,671.15 250,000.00 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 13,200.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 49,230.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 62,430.00 100,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 5,728.78 0.00 124,101.15 480,000.00 280,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 18,013.78 0.00 219,585.02 701,620.00 559,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

0.00 0.00 33,886.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 33,886.00 230,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 33,886.00 230,000.00 200,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 33,886.00 230,000.00 200,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 18,013.78 0.00 253,471.02 931,620.00 759,420

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,328,945.00 1,338,980.00 6.91 % 1,431,480

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 17,500.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 1,435,830.00 1,388,160.00 -13.38 % 1,202,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 224,766.00 197,700.00 -23.88 % 150,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 2,989,541.00 2,942,340.00 2,784,360

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 2,989,541.00 2,942,340.00 2,784,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 21,990.50 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 21,990.50 30,000.00 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 108,000.00 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 119,612.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 1,000.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 228,612.00 320,000.00 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 3,685.00 30,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 5,040.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 8,725.00 60,000.00 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 3,780.34 0.00 31,640.82 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,780.34 0.00 31,640.82 60,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 3,780.34 0.00 290,968.32 470,000.00 340,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอบพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 0.00 0.00 64,500.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 0.00 15,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 100,900.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างห้องนํา ศพด.บ้านเคียมเพาะ 0.00 0.00 173,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดบางคราม ม.2 0.00 0.00 89,380.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 262,880.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 363,780.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 3,780.34 0.00 3,644,289.32 3,412,340.00 3,124,360

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 0.00 108,670.00 79,131.00 86,000.00 16.28 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
การประกวดและการแข่งขัน 0.00 0.00 6,000.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 1,531,200.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 1,471,800.00 -5.46 % 1,391,400

รวมค่าใช้สอย 0.00 108,670.00 1,616,331.00 1,607,800.00 1,541,400

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 525,941.92 1,097,466.62 1,260,860.00 17.21 % 1,477,842

รวมค่าวัสดุ 0.00 525,941.92 1,097,466.62 1,260,860.00 1,477,842

รวมงบดําเนินงาน 0.00 634,611.92 2,713,797.62 2,868,660.00 3,019,242

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพลาสติก 0.00 0.00 2,080.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 177,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะพับหน้าขาว 0.00 0.00 6,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดเครืองเล่นกลางแจ้ง 0.00 0.00 118,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครืองพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 307,780.00 0.00 34,500

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 307,780.00 0.00 34,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 1,760,000.00 1,720,000.00 1,754,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเคียมเพาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 348,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าซึง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 260,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคราม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,188,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 1,760,000.00 1,720,000.00 1,754,000.00 1,796,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 1,760,000.00 1,720,000.00 1,754,000.00 1,796,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,000.00 2,394,611.92 4,741,577.62 4,622,660.00 4,849,742

รวมแผนงานการศึกษา 12,780.34 2,394,611.92 8,385,866.94 8,035,000.00 7,974,102

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,800

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -31 % 69,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 82,800

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 59,200.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 59,200.00 100,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 59,200.00 200,000.00 182,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 45,000.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกอ
ไพล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเคียม
เพาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบาง
คราม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหน้า
ซึง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
หล้อมปุด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
เหนือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 45,000.00 0.00 90,000.00 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 45,000.00 0.00 90,000.00 120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 45,000.00 59,200.00 290,000.00 302,800

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 45,000.00 59,200.00 290,000.00 302,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 0.00 0.00 54,981.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 54,981.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 54,981.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 54,981.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจีย/ตัด ขนาดเล็ก 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 2,400.00 0.00 100,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 57,381.00 0.00 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 15,140.00 451,420.00 481,305.00 511,080.00 4.09 % 531,960

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 29,780.00 368,280.00 381,360.00 400,560.00 2.88 % 412,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 4,500.00 72,000.00 72,000.00 68,760.00 -4.62 % 65,580

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 49,420.00 933,700.00 976,665.00 1,022,400.00 1,051,620

รวมงบบุคลากร 49,420.00 933,700.00 976,665.00 1,022,400.00 1,051,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 17,150.00 30,000.00 66.67 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 36,000.00 36,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 36,000.00 53,150.00 72,000.00 92,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 2,800.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 7,440.00 102,383.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 5,100.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 7,440.00 110,283.00 140,000.00 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 9,184.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 2,000.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 6,360.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 17,544.00 50,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 43,440.00 180,977.00 262,000.00 292,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  13:46:51 หน้า : 15/26



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

เครืองปรินเตอร์ 0.00 0.00 11,950.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เครืองเจาะคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 23,000.00 11,950.00 21,000.00 72,500

รวมงบลงทุน 0.00 23,000.00 11,950.00 21,000.00 72,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 49,420.00 1,000,140.00 1,169,592.00 1,305,400.00 1,416,120

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 625,400.00 1,100,000.00 -81.82 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 625,400.00 1,100,000.00 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 17,226.00 100,000.00 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 217,226.00 100,000.00 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 842,626.00 1,200,000.00 280,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.สายกอไพล-ห้วยสิต 
(ช่วงต่อ) หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยโกวเล้ง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาราบ (ช่วง
ต่อ) 0.00 0.00 0.00 290,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายฉุย 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0
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ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายเสงียม 
(ช่วงต่อ) 0.00 0.00 298,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านตาโรจน์ 
(ช่วงต่อ) 0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรวมมิตร 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนผึง 0.00 0.00 397,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนผึง (ควน
ตาราญ) 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเกียรติ 
(ช่วงต่อ) 0.00 0.00 298,500.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าอ้อน-ซอย
ศูนย์ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหล้อมปุด 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอ่าวกอ 0.00 0.00 298,500.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หัวสะพานนายพัน 0.00 0.00 139,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยตาเฉย หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยทุ่งแหลมแต้ว 
(ช่วงต่อ) หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยปัมนํามันตาโรจน์ 
(ช่วงต่อ) หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านป้าอ้อน-ซอย
ศูนย์ (ช่วงต่อ) หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหล้อมปุด 
(ช่วงต่อ) หมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหล้อมปุด ม.6 
(ช่วงต่อ) 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านอ่าวกอ หมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ก่อสร้างถนนคสล.สายปัมนํามันตาโรจน์ 
(ช่วงต่อ) 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยตาราบ (ช่วงต่อ) หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 210,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
ทวีสุข 0.00 565,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บ้านตาข้อง 0.00 397,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บ้านหล้อมปุด 0.00 453,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
กอไพล-ห้วยสิต 0.00 509,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างท่อลอดเหลียม 
คสล.ซอยศูนย์-คลองแบก หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.บ้านควนยัก
หงาย หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ก่อสร้างทางนําล้นผ่าน ซอยนายดวน หมู่
ที 1 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

ดครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคียมเพาะ หมู่ที 5 0.00 0.00 31,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยต้น
เหรียง หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยตา
คต หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยอ่าว
หมุน 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเจริญ 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 0 - ซอย 2 - 
ซอย 3 0.00 0.00 434,000.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยรวมมิตร 0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านครูเศษ-ตําบล
เสวียด ม.2 และ ม.3 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวังหนาว - ตา
ราบ - ช่องอินทนิน 0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงถนนสายเกษตรก้าวหน้า ซอย 4 0.00 149,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงถนนสายข้าง อบต. - ซอย 0 0.00 0.00 148,000.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงถนนสายตาเรียบ - เกาะวา - 
หลุมพอบาก 0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0
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ปรับปรุงถนนสายบ้านกอไพล - ห้วยสิต 0.00 0.00 397,000.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงถนนสายบ้านเกาะวา-สายกลาง 
ม.1 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 3,074,100.00 4,426,000.00 4,500,000.00 4,650,000

รวมงบลงทุน 0.00 3,074,100.00 4,426,000.00 4,500,000.00 4,650,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 247,853.73 410,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 247,853.73 410,000.00 500,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 247,853.73 410,000.00 500,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 3,074,100.00 5,516,479.73 6,110,000.00 5,430,000

งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

สวนส่งเสริมสุขภาพ 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย สิง
ปฏิกูล และนําเสีย 0.00 0.00 80,386.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย สิง
ปฏิกูลและนําเสีย 0.00 0.00 0.00 150,000.00 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 80,386.00 150,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 80,386.00 150,000.00 200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 0.00 80,386.00 150,000.00 200,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 49,420.00 4,274,240.00 6,766,457.73 7,565,400.00 7,046,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสังคม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตตําบล 0.00 0.00 0.00 49,300.00 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ทําแผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 159,300.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 159,300.00 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 0.00 159,300.00 60,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 0.00 159,300.00 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0 % 130,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอืนๆเพือสร้างความรู้รัก
สามัคคีของประชาชนและสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

0.00 0.00 16,060.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 16,060.00 130,000.00 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 49,700.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 49,700.00 50,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 65,760.00 180,000.00 180,000

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  13:46:52 หน้า : 21/26



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
ม.2 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงสนามกีฬาตําบล 0.00 0.00 0.00 230,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 99,000.00 230,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 99,000.00 230,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอท่าฉาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 30,000.00 194,760.00 440,000.00 210,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าประจําปี 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณีชักพระและทอดผ้าป่าประจําปี 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระ
และทอดผ่าป่า 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน 0.00 0.00 44,776.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 30,000.00 89,776.00 150,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 30,000.00 89,776.00 150,000.00 100,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 30,000.00 89,776.00 150,000.00 100,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 60,000.00 284,536.00 590,000.00 310,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 177,000.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 177,000.00 150,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 177,000.00 150,000.00 100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา (ซับเมิร์ส) ขนาด 3 แรงม้า 0.00 0.00 0.00 50,700.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,700.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ขยายเขตบริการระบบประปาหมู่บ้านบ้าน
บางคราม 0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ขยายเขตบริการระบบประปาหมู่บ้านบ้าน
หน้าซึง 0.00 0.00 420,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล บ้าน
เกาะวา หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล บ้าน
เคียมเพาะ หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเหนือ หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหัวสะพานนาย
ประพันธ์ - ซอยศูนย์ 0.00 347,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะวา 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหน้าซึง 
(ตอนกลาง) 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพืนทีหาแหล่ง
นํายากบ้านเหนือ ม.1 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 567,000.00 918,000.00 500,000.00 1,250,000

รวมงบลงทุน 0.00 567,000.00 918,000.00 550,700.00 1,250,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 567,000.00 1,095,000.00 700,700.00 1,350,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 567,000.00 1,095,000.00 700,700.00 1,350,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามโครงการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 100,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 80,000.00 100,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" 0.00 0.00 50,000.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 50,000.00 60,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 50,000.00 60,000.00 30,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 50,000.00 60,000.00 30,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 50,000.00 140,000.00 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 92,520.00 175,657.00 179,343.00 -6.43 % 167,814

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 4,864,400.00 5,378,400.00 6.28 % 5,716,400

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 766,400.00 883,200.00 0 % 883,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 0.00 6,000.00 15,000.00 20 % 18,000

สํารองจ่าย 2,000.00 2,512,790.00 2,397,625.00 2,614,000.00 14.77 % 3,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 74,000.00 437,193.00 287,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 209,875

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 164,959.00 0.00 123,968.00 27.46 % 158,005

รวมงบกลาง 2,000.00 2,844,269.00 8,647,275.00 9,480,911.00 10,228,294

รวมงบกลาง 2,000.00 2,844,269.00 8,647,275.00 9,480,911.00 10,228,294

รวมงบกลาง 2,000.00 2,844,269.00 8,647,275.00 9,480,911.00 10,228,294

รวมแผนงานงบกลาง 2,000.00 2,844,269.00 8,647,275.00 9,480,911.00 10,228,294

รวมทุกแผนงาน 447,924.78 13,675,259.50 32,340,188.26 36,398,691.00 37,385,176
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลปากฉลุย
อําเภอ ท่าฉาง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,385,176 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,104,320 บาท
งบบุคลากร รวม 4,544,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกฯ และรองนายกฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ (ฉบับที 2) พ.ศ
.2557 สําหรับชันรายได้ 10-25 ล้านบาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกฯ และรอง
นายกฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2557 สําหรับชันรายได้ 10-25 ล้านบาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกฯ และรองนายกฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ (ฉบับที 2) พ.ศ
.2557 สําหรับชันรายได้ 10-25 ล้านบาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ (ฉบับที 2) พ.ศ
.2557 สําหรับชันรายได้ 10-25 ล้านบาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 สําหรับชัน
รายได้ 10-25 ล้านบาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,664,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,646,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลือนขันเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ตําแหน่งปลัด อบต. หัว
หน้าสํานักปลัด อบต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากร
บุคคล นักจัดการงานทัวไป และเจ้าพนักงานธุรการ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิมรายเดือนของพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่งสายงานผู้บริหาร (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัว
หน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 880,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
แผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภารโรง คนงานทัว
ไป ยาม และพนักงานขับรถยนต์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรืองกําหนดหลัก
เกณฑ์ และ เงือนไขการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับ
ที 3) ลงวันที 13 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,103,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที
ท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตําบลผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินข่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบของทาง
ราชการ

ค่าใช้สอย รวม 1,198,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารทีทําการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลปากฉลุย จํานวน 1 คน อัตราไม่เกิน 10,000.-บาทต่อ
เดือน โดยให้บริการ วันละ 8 ชัวโมง 6 วันต่อสัปดาห์ เป็นอัตราทีรวมค่า
บริหารจัดการ กําไร ดอกเบีย ภาษี และค่าอุปกรณ์เครืองมือทีจําเป็นใน
การให้บริการแล้วตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ-ขยาย ปริมาณการถ่าย
ขันตํา 5,000 แผ่นต่อเดือน ตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ ราย
ละเอียดอืนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที 28 กรกฎาคม 2548 พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดและการแข่งขัน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด และการ
แข่งขัน
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 137 ลําดับที 7
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 136 ลําดับที 2
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 136 ลําดับที 2
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามที
กฎหมายกําหนด อีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์
◌ฺ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 128 ลําดับที 11

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีการซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  13:47:50 หน้า : 3/31



ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ซึงเป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิน
เปลือง รายละเอียดการจําแนกประเภทรายจ่ายประกอบหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึงเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายละเอียดการจําแนก
ประเภทรายจ่ายประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ซึงเป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิน
เปลือง รายละเอียดการจําแนกประเภทรายจ่ายประกอบหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึงเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายละเอียดการจําแนก
ประเภทรายจ่ายประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ซึงเป็นวัสดุสินเปลือง ราย
ละเอียดการจําแนกประเภทรายจ่ายประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 ตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึงเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายละเอียดการจําแนก
ประเภทรายจ่ายประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 425,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการไฟฟ้าสําหรับอาคารทีทําการและอาคารอืนๆ ทีอยู่
ในความดูแล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ในสํานักงาน เป็นค่าโทรศัพท์พืน
ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ รายละเอียดการจําแนกประเภทรายจ่าย
ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการฝากสิงของส่งทางไปรษณีย์ ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการติดต่อสือสารทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายละเอียดการจําแนกประเภทรายจ่ายประกอบหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที 16กรกฎาคม 2556

งบลงทุน รวม 456,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 106,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน แบบมีพนักพิง จํานวน 2 ตัว (ไม่ได้
กําหนดประเภท/รายการ/ชือครุภัณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 163 ลําดับที 14

เครืองปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1
 เครือง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 159 ลําดับที 10

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลือน (กระจก) ขนาดไม่น้อย
กว่า 118x40x87 เซ็นติเมตร จํานวน 2 ตู้ (ไม่ได้กําหนด
ประเภท/รายการ/ชือครุภัณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 157 ลําดับที 8

โต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 2 ตัว (ไม่ได้
กําหนดประเภท/รายการ/ชือครุภัณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 161 ลําดับที 12
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองขยายเสียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงเคลือนที แบบลากจูง จํานวน 1
 ชุด พร้อมไมโครโฟนลอย จํานวน 2 ตัว (ไม่ได้กําหนด
ประเภท/รายการ/ชือครุภัณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 165 ลําดับที 16

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบเข็น จํานวน 1 เครือง ราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 26 ลําดับที 1

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ปากฉลุย จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณทีทําการ อบต.ปากฉลุย หมู่ที 2
 โดยทําการก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 27.50
 เมตร จอดรถได้ 10 คัน จํานวน 1 หลัง ตามแบบรูปและรายละเอียดที อบ
ต.กําหนด พร้อมติดตังป้ายมาตรฐานสําหรับโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 137 ลําดับที 12

งานบริหารงานคลัง รวม 2,020,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,558,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,558,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,003,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลือนขันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตาม
แผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงาน
พัสดุ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 35,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบลตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรือง
กําหนดหลักเกณฑ์ และเงือนไขการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 สิงหาคม 2558 และเงินเพิมพิเศษสําหรับ
การสู้รบ (พ.ส.ร.)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิมรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลสายงาน
ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการกองคลัง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 434,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
แผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรืองกําหนดหลัก
เกณฑ์ และเงือนไขการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับ
ที 2) ลงวันที 13 สิงหาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 396,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 106,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้านจากทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการการช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล
ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 138 ลําดับที 15
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-LAAS) ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2547 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2558
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน โดยการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ
การจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 138 ลําดับที 15

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ซึงเป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิน
เปลือง รายละเอียดการจําแนกประเภทรายจ่ายประกอบหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึงเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุุอุปรณ์ประกอบและอะไหล่ รายละเอียดการจําแนก
ประเภทรายจ่ายประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1
 เครือง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 194 ลําดับที 45

เครืองปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1
 เครือง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 189 ลําดับที 40

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 559,420 บาท
งบบุคลากร รวม 279,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 279,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 138,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลือนขันเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบลตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ และเงือนไขการให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 13 สิงหาคม 2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2561-2563) ตําแหน่งคนงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์ และเงือนไขการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับ
ที 2) ลงวันที 13 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทังชาติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 130 ลําดับที 5
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 136 ลําดับที 2
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม ชีแจงทําความเข้าใจ เพือ
สร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 136 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีการซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึงเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายละเอียดการจําแนก
ประเภทรายจ่ายประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ซึงเป็นวัสดุสินเปลือง ราย
ละเอียดการจําแนกประเภทรายจ่ายประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 ตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็น
ต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 129 ลําดับที 12
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการ
ดําเนินการป้องกันกลุ่มเสียง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 127 ลําดับที 6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 129 ลําดับที 13

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,124,360 บาท
งบบุคลากร รวม 2,784,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,784,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,431,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลือนขันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2561-2563) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา และพนักงานครูส่วนตําบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,202,400 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรืองกําหนดหลัก
เกณฑ์และเงือนไขการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับ
ที 2) ลงวันที 13 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 123 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยืสินของทางราชการให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,849,742 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,019,242 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,541,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 123 ลําดับที 8
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดและการแข่งขัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงาน จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ต่างๆ สําหรับเด็ก ตลอดจนการจัดนิทรรศการในระดับ
ต่างๆ การประกวด การแข่งขัน หรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 123 ลําดับที 7
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,391,400 บาท
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เพือจ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
ก.ค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัย อัตรามือละ 20.- บาทต่อ
คน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 882,000.- บาท ประกอบด้วย
     (1) ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดบางคราม จํานวน 72 คน เป็น
เงิน 352,800.- บาท
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าซึง จํานวน 25 คน เป็นเงิน 122,500
.- บาท
     (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคียมเพาะ จํานวน 83 คน เป็น
เงิน 406,700.- บาท
ข.ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700.-บาทต่อปี เป็น
เงิน 306,000.-บาท ประกอบด้วย
     (1) ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดบางคราม จํานวน 72 คน เป็น
เงิน 122,400.- บาท
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าซึง จํานวน 25 คน เป็นเงิน 42,500
.- บาท
     (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคียมเพาะ จํานวน 83 คน เป็น
เงิน 141,100.- บาท
ค.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
   - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.-บาทต่อปี เป็นเงิน 36,000
.-บาท ประกอบด้วย
     (1) ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดบางคราม จํานวน 72 คน เป็น
เงิน 14,400.- บาท
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าซึง จํานวน 25 คน เป็นเงิน 5,000
.- บาท
     (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคียมเพาะ จํานวน 83 คน เป็น
เงิน 16,600.- บาท
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200.-บาทต่อปี เป็นเงิน 36,000
.-บาท ประกอบด้วย
     (1) ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดบางคราม จํานวน 72 คน เป็น
เงิน 14,400.- บาท
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าซึง จํานวน 25 คน เป็นเงิน 5,000
.- บาท
     (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคียมเพาะ จํานวน 83 คน เป็น
เงิน 16,600.- บาท
   - ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300.- บาทต่อปี เป็นเงิน 54,000
.- บาท ประกอบด้วย
     (1) ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดบางคราม จํานวน 72 คน เป็น
เงิน 21,600.- บาท
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าซึง จํานวน 25 คน เป็นเงิน 7,500
.- บาท
     (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคียมเพาะ จํานวน 83 คน เป็น
เงิน 24,900.- บาท
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430.- บาทต่อปี เป็น
เงิน 77,400.- บาท ประกอบด้วย
     (1) ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดบางคราม จํานวน 72 คน เป็น
เงิน 30,960.- บาท
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าซึง จํานวน 25 คน เป็นเงิน 10,750
.- บาท
     (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคียมเพาะ จํานวน 83 คน เป็น
เงิน 35,690.- บาท
(เบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนาย
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น 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 123 ลําดับที 2,5

ค่าวัสดุ รวม 1,477,842 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,477,842 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด จํานวน 3 แห่ง จํานวนเด็กประมาณ 180 คน อัตราจัดสรร คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 3 แห่ง จํานวนเด็ก
ประมาณ 449 คนคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 

งบลงทุน รวม 34,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้า
ซึง จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23
 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม หน้า 4
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 172 ลําดับที 23
เครืองพิมพ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าซึง จํานวน 1
 เครือง คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม หน้า 18
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 174 ลําดับที 25
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าซึง จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม หน้า 22
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 173 ลําดับที 24

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  13:47:50 หน้า : 14/31



งบเงินอุดหนุน รวม 1,796,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,796,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเคียมเพาะ จํานวน 348,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานโรงเรียนบ้านเคียมเพาะ สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
อนุบาล และเด็กชันประถมศึกษาปีที 1- 6 อัตรามือละ 20.- บาทต่อ
คน จํานวน 200 วันจํานวนเด็ก 87 คน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 14 ลําดับที 1
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าซึง จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานโรงเรียนบ้านหน้าซึง สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
อนุบาล และเด็กชันประถมศึกษาปีที 1- 6 อัตรามือละ 20.- บาทต่อ
คน จํานวน 200 วันจํานวนเด็ก 65 คน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 14 ลําดับที 2
อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคราม จํานวน 1,188,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานโรงเรียนวัดบางคราม สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
อนุบาล และเด็กชันประถมศึกษาปีที 1-6 อัตรามือละ 20.- บาทต่อ
คน จํานวน 200 วันจํานวนเด็ก 297 คน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 14 ลําดับที 3

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 302,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 182,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 82,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ จํานวน 13,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี ตามจํานวนประชากรสุนัข จํานวน 1,631 ตัว ประชากร
แมว 669 ตัว รวม 2,300 ตัวๆ ละ 6.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 24 ลําดับที 1
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 69,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามจํานวนประชากรสุนัข จํานวน 1,631
 ตัว ประชากรแมว 669 ตัว รวม 2,300 ตัวๆ ละ 30.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 24 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเวชภัณฑ์/เคมีภัณฑ์ในการป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออก ไข้มาเลเรีย โรคพิษสุนัขบ้า และการระบาด
ของโรคอืนๆ ทีอาจเกิดขึน

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกอไพล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ในกิจกรรมต่างๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของ
โครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ พ.ศ.2542/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 19 ลําดับที 3
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเคียมเพาะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ในกิจกรรมต่างๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของ
โครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ พ.ศ.2542/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 20 ลําดับที 5
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบางคราม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ในกิจกรรมต่างๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของ
โครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ พ.ศ.2542/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 19 ลําดับที 2
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหน้าซึง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ในกิจกรรมต่างๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของ
โครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ พ.ศ.2542/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 20 ลําดับที 4
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหล้อมปุด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ในกิจกรรมต่างๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของ
โครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ พ.ศ.2542/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 20 ลําดับที 6
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหนือ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ในกิจกรรมต่างๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม ประชุม สัมมนา การรณรงค์ การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของ
โครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ พ.ศ.2542/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 19 ลําดับที 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบ
ครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ รวมทังการบํารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน เพือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 126 ลําดับที 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,416,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,051,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,051,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 531,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลือนขันเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง และนายช่างโยธา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิมรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
สายงานผู้บริหาร (ผู้อํานวยการกองช่าง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 412,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
แผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้
ช่วยนายช่างไฟฟ้า และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรืองกําหนดหลัก
เกณฑ์ และเงือนไขการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับ
ที 2) ลงวันที 13 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 292,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซือจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 138 ลําดับที 15

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ ทีใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่นไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ แปรง สี ตะปู ฆ้อน
 คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน เลือย กบใสไม้ เครืองวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง เครืองมือช่าง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ ใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 72,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,500 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
เทปวัดระยะ จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะ ชนิดไฟเบอร์ ขนาด 50 เมตร จํานวน 1
 ม้วน (ไม่ได้กําหนดประเภท/รายการ/ชือครุภัณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 202 ลําดับที 53

ครุภัณฑ์อืน
เครืองเจาะคอนกรีต จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครือง สําหรับเจาะ
พืนคอนกรีตและแอสฟัลท์ขับเคลือนการทํางานด้วยเครืองยนต์เบนซิน
พร้อมแท่นยึดเครืองเจาะ เพือวัดความหนาและเก็บตัวอย่างชินงาน (ไม่ได้
กําหนดประเภท/รายการ/ชือครุภัณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 26 ลําดับที 2

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
(1) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบลทีชํารุดเสียหายให้
สามารถใช้การได้ตามปกติ งบประมาณ 100,000.- บาท
(2) ซ่อมบํารุงถนนทีชํารุดเสียหาย หรือเป็นหลุมบ่อ ในพืนทีหมู่ที 1 งบ
ประมาณ 100,000.-บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนใช้กับเครืองจักรกล
ของหน่วยงานอืนทีได้ร้องขอให้เกรดเกลียถนนภายในตําบล
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งบลงทุน รวม 4,650,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,650,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล.สายกอไพล-ห้วยสิต (ช่วงต่อ) หมู่ที 3 จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายกอไพล-ห้วยสิต (ช่วงต่อ) หมู่ที 3
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 43 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 258  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดที อบต
.กําหนด พร้อมติดตังป้ายมาตรฐานสําหรับโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 12 ลําดับที 44

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยตาเฉย หมู่ที 2 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาเฉย หมู่ที 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 252 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 756  ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดที อบต
.กําหนด พร้อมติดตังป้ายมาตรฐานสําหรับโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า  109 ลําดับที 72

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยทุ่งแหลมแต้ว (ช่วงต่อ) หมู่ที 2 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งแหลมแต้ว (ช่วงต่อ) หมู่ที 2
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดที อบต
.กําหนด พร้อมติดตังป้ายมาตรฐานสําหรับโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 104 ลําดับที 11
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ก่อสร้างถนนคสล.ซอยปัมนํามันตาโรจน์ (ช่วงต่อ) หมู่ที 3 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยปัมนํามันตาโรจน์ (ช่วงต่อ) หมู่ที 3
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดที อบต
.กําหนด พร้อมติดตังป้ายมาตรฐานสําหรับโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 105 ลําดับที 19

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านป้าอ้อน-ซอยศูนย์ (ช่วงต่อ) หมู่ที 4 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าอ้อน-ซอยศูนย์ (ช่วงต่อ) หมู่
ที 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดที อบต
.กําหนด พร้อมติดตังป้ายมาตรฐานสําหรับโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 110  ลําดับที 78

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหล้อมปุด (ช่วงต่อ) หมู่ที 6 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหล้อมปุด (ช่วงต่อ) หมู่ที 6
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดที อบต
.กําหนด พร้อมติดตังป้ายมาตรฐานสําหรับโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 108 ลําดับที 55

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านอ่าวกอ หมู่ที 6 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอ่าวกอ หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50
 เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดที อบต.กําหนด พร้อมติดตังป้าย
มาตรฐานสําหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า108 ลําดับที 53
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ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.ซอยศูนย์-คลองแบก หมู่ที 1 จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.ซอยศูนย์-คลองแบก หมู่ที 1
ชนิดช่องทางเดียว ขนาด  2.10 x 1.80 x 8.00 เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดที อบต.กําหนด พร้อมติดตังป้ายมาตรฐานสําหรับโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 6 ลําดับที 19

ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.บ้านควนยักหงาย หมู่ที 5 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.บ้านควนยักหงาย หมู่ที 5 ชนิด
สองช่อง ขนาด  2.10 x 2.10 x 10.00 เมตร ตามแบบรูปและราย
ละเอียดที อบต.กําหนด พร้อมติดตังป้ายมาตรฐานสําหรับโครงการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 4 ลําดับที 10

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยต้นเหรียง หมู่ที 4 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยต้นเหรียง หมู่ที 4
 โดยทําการขุดรือพืนทางเดิมพร้อมบดทับลึก 0.10 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร และผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 5,200 ตาราง
เมตร ลงลูกรังหนาเฉลีย 0.12 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 999
 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมเกรดเกลีย บดอัดแน่น และราดนําตลอด
สาย ตามแบบรูปและรายละเอียดที อบต.กําหนด พร้อมติดตังป้าย
มาตรฐานสําหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 106 ลําดับที 32

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยตาคต หมู่ที 3 จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยตาคต หมู่ที 3 โดยทํา
การขุดรือพืนทางเดิมพร้อมบดทับ ลึก 0.10 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 17,500 ตาราง
เมตร ลงลูกรังถมหลุมบ่อ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์
เมตร (หลวม) พร้อมเกรดเกลีย บดอัด และราดนํา ตามแบบรูปและราย
ละเอียดที อบต.กําหนด พร้อมติดตังป้ายมาตรฐานสําหรับโครงการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 9 ลําดับที 30
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ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยอ่าวหมุน 2 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยอ่าวหมุน 2 หมู่ที 4
 โดยทําการขุดรือพืนทางเดิมพร้อมบดทับลึก 0.10 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,400
 ตารางเมตร ลงลูกรังหนาเฉลีย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 768
 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมเกรดเกลีย บดอัดแน่น และราดนําตลอด
สาย ตามแบบรูปและรายละเอียดที อบต.กําหนด พร้อมติดตังป้าย
มาตรฐานสําหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 106 ลําดับที 31

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจําหน่ายเพือ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน ระบบประปาหมู่บ้าน หรือขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสียง ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 พระราชบัญญัติกําหนดปผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 118-120 ลําดับที 72-120 และหน้า 140 ลําดับที 1

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและนําเสีย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล และนําเสีย เพือ
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 133 ลําดับที 10
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 30,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรประชาชนและสนับสนุนการขับ
เคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 127 ลําดับที 4

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว ได้แก่การส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีในชุมชน และพัฒนา
สตรีในด้านต่างๆ การให้ความรู้เพือการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนใน
พืนที การเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดัระหว่างสมาชิกในครอบครัว การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริมการจัดตังศูนย์ให้การช่วย
เหลือสําหรับนโยบายทีเน้นหนักและมุ่งผลสัมฤทธิ ได้แก่ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตังครรภ์ใน
วัยรุ่น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 131 ลําดับที 16
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เพือส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 124 ลําดับที 16 และหน้า 125 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา ซึงเป็นวัสดุคงทน รายละเอียดการจําแนก
ประเภทรายจ่ายประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอท่าฉาง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นัก
เรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนอําเภอท่าฉาง ประจําปี 2562 ตาม
หนังสืออําเภอท่าฉาง ที สฎ 0618/ว 411 ลงวันที 26 มิถุนายน 2561
 เพือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 142 ลําดับที 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิน เช่น
งานประเพณีรดนําผู้สูงอายุ และงานประเพณีอืนทีเป็นวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 135 ลําดับที 1-3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบลงทุน รวม 1,250,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล บ้านเกาะวา หมู่ที 1 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล บ้านเกาะวา หมู่ที 1 โดย
ทําการติดตังหอถังเหล็กสูง ทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์
เมตรสูง 20 เมตร และติดตังถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชัวโมง จํานวน 1 ถัง พร้อมประสานท่อปากบ่อบาดาล ตามแบบรูปและ
รายละเอียดที อบต.กําหนด พร้อมติดตังป้ายมาตรฐานสําหรับโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 117 ลําดับที 72
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ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล บ้านเคียมเพาะ หมู่ที 5 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล บ้านเคียมเพาะ หมู่ที 5
 โดยทําการติดตังหอถังเหล็กสูง ทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาดความจุ 15
 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร และติดตังถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7
 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง จํานวน 1 ถัง พร้อมประสานท่อปากบ่อ
บาดาล ตามแบบรูปและรายละเอียดที อบต.กําหนด พร้อมติดตังป้าย
มาตรฐานสําหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม ครังที 1/2561 หน้า 5 ลําดับที 13

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเหนือ หมู่ที 1 จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเหนือ หมู่ที 1 โดยทําการขุดเจาะบ่อ
บาดาล พืนทีหาแหล่งนํายาก ขนาด 6 นิว ความลึกประมาณ 70
 เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดที อบต.กําหนด พร้อมติดตังป้าย
มาตรฐานสําหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 117 ลําดับที 66

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 126 ลําดับที 7
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการ
ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 134 ลําดับที 16
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิง
แวดล้อม เช่น การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 133 ลําดับที 11

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,228,294 บาท
งบกลาง รวม 10,228,294 บาท
งบกลาง รวม 10,228,294 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 167,814 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,716,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้
ขึนทะเบียนขอรับเงินไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว ตาม
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 12 เดือนตามอัตรา
เบียยังชีพรายเดือนแบบขันบรรได ดังนี
1.ผู้สูงอายุช่วงอายุ 60-69 ปี จํานวน 402 คนๆ ละ 600.-บาท/เดือน
2.ผู้สูงอายุช่วงอายุ 70-79 ปี จํานวน 197 คนๆ ละ 700.-บาท/เดือน
3.ผู้สูงอายุช่วงอายุ 80-89 ปี จํานวน 104 คนๆ ละ 800.-บาท/เดือน
4.ผู้สูงอายุทีมีอายุตังแต่ 90 ปีขึนไป จํานวน 14 คนๆ ละ 1,000
.-บาท/เดือน
-เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 122 ลําดับที 10
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 883,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการทีสิทธิตามหลัก
เกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงิน
เบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว ตามโครงการเสริม
สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ จํานวน 92
 คนๆ ละ 800.-บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548- -เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 122 ลําดับที 11

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอด
ทิงขาดอุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ ตาม
โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 3
 คนๆ ละ 500.-บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
-เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 122 ลําดับที 9

สํารองจ่าย จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที 12
 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13
 มกราคม 2558หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที 15 มิถุนายน2560 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที 2
 สิงหาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 608 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที 17
 เมษายน 2561
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 209,875 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปากฉลุย สนับสนุนการดําเนิน
งานสวัสดิการชุมชนทีประชาชนออมทรัพย์ร่วมกันตามนโยบาย
รัฐบาล เพือเป็นการสร้างหลักประกันความมันคงของชุมชนและสังคมใน
การพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตทีดี ด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน สมาชิก จํานวน 575
 คนๆ ละ 1.-บาทต่อวัน จํานวน 365 วัน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้า 121 ลําดับที 6

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากฉลุย ในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ.2557 ข้อ 6 (1) แจ้งตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวัน
ที 30 พฤษภาคม 2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 158,005 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน อัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานัก
งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30
 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 209,875

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 75,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 167,814

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,716,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

158,005

สํารองจ่าย 3,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 883,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 412,080

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 65,580

เงินเดือนพนักงาน 531,960

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 209,875

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 75,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 167,814

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,716,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

158,005

สํารองจ่าย 3,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 883,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,195,200 1,195,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,202,400 108,000 1,314,720 3,037,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300 35,700 57,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 150,480 12,000 91,020 319,080

เงินเดือนพนักงาน 1,431,480 138,120 2,649,480 4,751,040

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 174,000

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  13:48:38 หน้า : 2/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารที
ทําการ

ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การส่งเสริมและสนับ
สนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

100,000

การสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์

13,800

ค่าใช้จ่ายการดําเนิน
งานตามโครงการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการกําจัด
ขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล
และนําเสีย

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 40,000 70,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000

ค่าเช่าบ้าน 226,800 268,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 100,000 160,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารที
ทําการ

120,000 120,000

ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร 28,800 28,800

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การส่งเสริมและสนับ
สนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

100,000

การสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์

13,800

ค่าใช้จ่ายการดําเนิน
งานตามโครงการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการกําจัด
ขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล
และนําเสีย

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการคุ้ม
ครองดูแลบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

130,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ การ
ประกวดและการแข่ง
ขัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาล
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการคุ้ม
ครองดูแลบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

130,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ การ
ประกวดและการแข่ง
ขัน

50,000 100,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 50,000 400,000 650,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 150,000 100,000 250,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

69,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุสํานักงาน 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน

เครืองโทรสาร

เครืองปรับอากาศ

ตู้เก็บเอกสาร

โต๊ะทํางาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

1,391,400 1,391,400

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

69,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 30,000 110,000 570,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 80,000 210,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,477,842 1,477,842

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 60,000 300,000 360,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 5,000 5,000

เครืองโทรสาร 18,000 18,000

เครืองปรับอากาศ 94,000 94,000

ตู้เก็บเอกสาร 11,000 11,000

โต๊ะทํางาน 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์

เครืองสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง

ครุภัณฑ์อืน

เครืองเจาะคอนกรีต 70,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 2,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบ
ต.ปากฉลุย

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
กอไพล-ห้วยสิต (ช่วง
ต่อ) หมู่ที 3

170,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
ตาเฉย หมู่ที 2 500,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
ทุ่งแหลมแต้ว (ช่วงต่อ) 
หมู่ที 2

500,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
ปัมนํามันตาโรจน์ 
(ช่วงต่อ) หมู่ที 3

500,000

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านป้าอ้อน-ซอยศูนย์ 
(ช่วงต่อ) หมู่ที 4

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000

เครืองพิมพ์ 10,000 10,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 2,500 2,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 13,000 13,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง 20,000 20,000

ครุภัณฑ์อืน

เครืองเจาะคอนกรีต 70,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 2,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบ
ต.ปากฉลุย 350,000 350,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
กอไพล-ห้วยสิต (ช่วง
ต่อ) หมู่ที 3

170,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
ตาเฉย หมู่ที 2 500,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
ทุ่งแหลมแต้ว (ช่วงต่อ) 
หมู่ที 2

500,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
ปัมนํามันตาโรจน์ 
(ช่วงต่อ) หมู่ที 3

500,000

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านป้าอ้อน-ซอยศูนย์ 
(ช่วงต่อ) หมู่ที 4

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านหล้อมปุด (ช่วง
ต่อ) หมู่ที 6

500,000

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านอ่าวกอ หมู่ที 6 500,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลียม 
คสล.ซอยศูนย์-คลอง
แบก หมู่ที 1

250,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลียม 
คสล.บ้านควนยักหงาย 
หมู่ที 5

500,000

ก่อสร้างระบบประปา 
แบบบาดาล บ้านเกาะ
วา หมู่ที 1

500,000

ก่อสร้างระบบประปา 
แบบบาดาล บ้านเคียม
เพาะ หมู่ที 5

500,000

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้าน
เหนือ หมู่ที 1 250,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายซอยต้นเหรี
ยง หมู่ที 4

300,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายซอยตาคต 
หมู่ที 3

230,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายซอยอ่าวหมุน 
2

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านกอไพล 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านเคียม
เพาะ

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านบางคราม 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านหล้อมปุด (ช่วง
ต่อ) หมู่ที 6

500,000

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านอ่าวกอ หมู่ที 6 500,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลียม 
คสล.ซอยศูนย์-คลอง
แบก หมู่ที 1

250,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลียม 
คสล.บ้านควนยักหงาย 
หมู่ที 5

500,000

ก่อสร้างระบบประปา 
แบบบาดาล บ้านเกาะ
วา หมู่ที 1

500,000

ก่อสร้างระบบประปา 
แบบบาดาล บ้านเคียม
เพาะ หมู่ที 5

500,000

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้าน
เหนือ หมู่ที 1 250,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายซอยต้นเหรี
ยง หมู่ที 4

300,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายซอยตาคต 
หมู่ที 3

230,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายซอยอ่าวหมุน 
2

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านกอไพล 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านเคียม
เพาะ

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านบางคราม 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหน้าซึง 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหล้อมปุด 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านเหนือ 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 500,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอท่าฉาง 30,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เคียมเพาะ

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าซึง
อุดหนุนโรงเรียนวัด
บางคราม

รวม 10,228,294 130,000 1,350,000 310,000 60,000 7,046,120 100,000 302,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหน้าซึง 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหล้อมปุด 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านเหนือ 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 500,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอท่าฉาง 30,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เคียมเพาะ 348,000 348,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าซึง 260,000 260,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บางคราม 1,188,000 1,188,000

รวม 7,974,102 759,420 9,124,440 37,385,176
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