
 
 
 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  
เร่ือง   ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ. 2561  

...................................................... 

ตามท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร�ธานี  ได�มีมติเห็นชอบ
ร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป,งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน    
ในการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําป, ๒๕60  
เม่ือวันท่ี  5  กันยายน  2560  และนายอําเภอพุนพิน  ได�อนุมัติให�ประกาศใช�ร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561  แล�ว ตามหนังสือท่ี สฎ ๐๐๒๓.๒๑/2861  ลงวันท่ี  21  กันยายน 2560  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑  วรรคสาม   แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหาร
ส�วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ. 2552  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  
จึงได�ลงนามใช�บังคับเปEนข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป,งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลท�าสะท�อน  โดยให�มีผลใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  เปEนต�นไป 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   27   กันยายน   พ.ศ.  2560    

 
 
         (ลงชื่อ)        

(นายธวัชชัย  ทองตําลึง)  
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

 
 

 



 

 

 

สวนที ่1 

 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ของ 

 
องคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน 

อาํเภอพุนพนิ จงัหวดัสรุาษฎรธานี



คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ทานประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน 

    
           บดัน้ี  ถงึเวลาทีค่ณะผูบรหิารขององคการบริหารสวนตาํบลทาสะทอน จะไดเสนอรางขอบญัญตั ิ
งบประมาณรายจายประจําปี ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทาสะทอนอีกคร ัง้หน่ึง  ฉะนั้น ในโอกาสน้ี 
คณะผูบรหิารองคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน  จงึขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชกิทุกทาน ไดทราบถงึ
สถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงัตอไปน้ี 
 1. สถานะการคลงั 
  1.1 งบประมาณรายจายท ั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ.2560 องคกรปกครองสวนทองถิน่

มสีถานะการเงนิ ดงัน้ี 
   1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จาํนวน 49,830,948.59 บาท 
   1.1.2 เงนิสะสม จาํนวน 12,755,058.05 บาท 
   1.1.3 เงนิทุนสาํรองเงนิสะสม จาํนวน 15,811,876.94 บาท 
   1.1.4 รายการทีไ่ดกนัเงนิไวแบบกอหน้ีผกูพนัและยงัไมไดเบกิจาย จาํนวน 3 โครงการ 

รวม 485,452.74 บาท 
   1.1.5 รายการทีไ่ดกนัเงนิไวโดยยงัไมไดกอหน้ีผกูพนั จาํนวน 1 โครงการ รวม 

6,160,000.00 บาท 
  1.2 เงนิกูคงคาง จาํนวน 0.00 บาท 
 2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ.2560 
  (1) รายรบัจรงิ จาํนวน 33,369,298.80 บาท ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร จาํนวน 1,849,117.96 บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต จาํนวน 1,953,619.33 บาท 
   หมวดรายไดจากทรพัยสนิ จาํนวน 335,070.39 บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จาํนวน 365,261.00 บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จาํนวน 423,500.00 บาท 
   หมวดรายไดจากทุน จาํนวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจดัสรร จาํนวน 14,763,581.12 บาท 
   หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป จาํนวน 13,679,149.00 บาท 
  (2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบวุตัถุประสงค จาํนวน 28,619,048.00 บาท 

  (3) รายจายจรงิ จาํนวน 15,666,744.50 บาท ประกอบดวย 
   งบกลาง จาํนวน 3,546,813.00 บาท 
   งบบคุลากร จาํนวน 6,737,346.00 บาท 
   งบดาํเนินงาน จาํนวน 3,677,423.50 บาท 
   งบลงทุน จาํนวน 135,662.00 บาท 
   งบรายจายอืน่ จาํนวน 0.00 บาท 
   งบเงนิอดุหนุน จาํนวน 1,569,500.00 บาท 
  (4) รายจายทีจ่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบวุตัถุประสงค  จาํนวน 29,531,648.00 บาท 
  (5) รายจายทีจ่ายจากเงนิสะสม จาํนวน 6,499,244.40 บาท 
  (6) รายจายทีจ่ายจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม 0.00 บาท 



  
คาํแถลงงบประมาณ 

 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน 
อาํเภอพุนพนิ  จงัหวดัสรุาษฎรธานี 

  
  รายรบัจรงิ  

ปี  2559 
ประมาณการ  

ปี 2560 
ประมาณการ  

ปี 2561 

รายไดจดัเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 1,982,845.86 2,460,000.00 2,242,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 764,847.00 766,500.00 745,000.00 

  หมวดรายไดจากทรพัยสนิ 283,522.29 310,000.00 334,000.00 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 330,970.00 302,000.00 330,500.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 201,578.69 101,000.00 200,500.00 

  หมวดรายไดจากทุน 0.00 10,000.00 3,000.00 

รวมรายไดจดัเก็บเอง 3,563,763.84 3,949,500.00 3,855,000.00 

รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 21,694,312.25 15,004,500.00 16,985,000.00 

รวมรายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 

21,694,312.25 15,004,500.00 16,985,000.00 

รายไดทีร่ฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่       

  หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 6,228,173.00 14,580,000.00 14,000,000.00 

รวมรายไดทีร่ฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 

6,228,173.00 14,580,000.00 14,000,000.00 

รวม 31,486,249.09 33,534,000.00 34,840,000.00 

 



 

คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

รายจาย รายจายจรงิ 
ปี 2559 

ประมาณการ 
 ปี 2560 

ประมาณการ  
ปี 2561 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 444,829.00 7,081,277.00 8,091,070.00 

  งบบคุลากร 6,605,349.00 10,177,180.00 10,734,620.00 

  งบดาํเนินงาน 4,083,702.57 8,247,743.00 10,784,810.00 

  งบลงทุน 16,595.00 6,389,800.00 3,479,500.00 

  งบเงนิอุดหนุน 1,604,000.00 1,638,000.00 1,750,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 12,754,475.57 33,534,000.00 34,840,000.00 

รวม 12,754,475.57 33,534,000.00 34,840,000.00 



 

สวนที ่2 

ขอบญัญตั ิ

 

เรือ่ง 

 

งบประมาณรายจาย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ของ 

 

องคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน 

อาํเภอพุนพนิ จงัหวดัสรุาษฎรธานี 



บนัทกึหลกัการและเหตผุล 
   

ประกอบรางขอบญัญตั ิ งบประมาณรายจาย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ องคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน 
อาํเภอพุนพนิ  จงัหวดัสรุาษฎรธานี 

 

ดาน ยอดรวม 

ดานบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 10,557,560 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 3,390,000 

ดานบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 5,213,070 

  แผนงานสาธารณสุข 150,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 6,238,300 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 660,000 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 540,000 

ดานการดาํเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 8,091,070 

งบประมาณรายจายท ัง้สิน้ 34,840,000 
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รายงานประมาณการรายรบั 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน 
อาํเภอ พุนพนิ  จงัหวดัสุราษฎรธานี 

          รายรบัจรงิ ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  ยอดตาง (%)  ปี 2561 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 1,571,735.67 2,113,093.55 1,715,663.43 2,200,000.00 -9.09 % 2,000,000.00 

     ภาษีบาํรุงทองที ่ 70,720.69 96,167.11 119,295.37 120,000.00 -16.67 % 100,000.00 

     ภาษีป าย 13,919.00 34,184.00 36,774.00 40,000.00 5.00 % 42,000.00 

     อากรรงันกอีแอน 0.00 0.00 101,016.06 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,656,375.36 2,243,444.66 1,972,748.86 2,460,000.00     2,242,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต               

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 717.80 1,261.00 0.00 800.00 -75.00 % 200.00 

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 0.00 0.00 300.00 -33.33 % 200.00 

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 303,373.00 392,283.00 356,516.00 350,000.00 -14.29 % 300,000.00 

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผนประกาศหรือแผนปลวิ
เพือ่การโฆษณา 

0.00 30.00 40.00 300.00 0.00 % 300.00 

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย 760.00 1,050.00 980.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คาธรรมเนียมกาํจดัขยะมลูฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คาธรรมเนียมอืน่ ๆ 210.00 1,625.00 60.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

     คาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 0.00 3,800.00 400.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 
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  รายรบัจรงิ ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  ยอดตาง (%)  ปี 2561 

     คาปรบัการผดิสญัญา 68,434.00 320,007.00 377,151.00 370,000.00 0.00 % 370,000.00 

     คาปรบัอืน่ ๆ 0.00 530.00 0.00 500.00 -40.00 % 300.00 
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสาํหรบักจิการทีเ่ป็น

อนัตรายตอสุขภาพ 
0.00 0.00 29,700.00 40,000.00 -25.00 % 30,000.00 

     คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 300.00 13,233.33 % 40,000.00 
     คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเครือ่งขยาย

เสียง 
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00 

     คาใบอนุญาตอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 373,494.80 720,586.00 764,847.00 766,500.00     745,000.00 

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ               

     ดอกเบี้ย 303,622.79 330,501.71 283,522.29 300,000.00 10.00 % 330,000.00 

     รายไดจากทรพัยสนิอืน่ ๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -60.00 % 4,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรพัยสนิ 303,622.79 330,501.71 283,522.29 310,000.00     334,000.00 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย               

     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 177,692.00 243,248.00 330,970.00 300,000.00 10.00 % 330,000.00 

     รายไดจากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 693.00 0.00 0.00 2,000.00 -75.00 % 500.00 

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 178,385.00 243,248.00 330,970.00 302,000.00     330,500.00 

หมวดรายไดเบด็เตล็ด               

     เงนิทีม่ผีู อุทศิให 0.00 0.00 78.69 0.00 0.00 % 0.00 

     คาขายแบบแปลน 150,900.00 164,500.00 201,000.00 100,000.00 100.00 % 200,000.00 

     คารบัรองสาํเนาและถายเอกสาร 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 570.00 0.99 500.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 151,470.00 164,620.99 201,578.69 101,000.00     200,500.00 
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  รายรบัจรงิ ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  ยอดตาง (%)  ปี 2561 
หมวดรายไดจากทุน               

     คาขายทอดตลาดทรพัยสนิ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -70.00 % 3,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00     3,000.00 

หมวดภาษีจดัสรร               

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่น 0.00 290.29 573,100.15 130,000.00 146.15 % 320,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 7,752,098.48 7,527,887.92 10,728,830.48 6,500,000.00 15.38 % 7,500,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ 2,827,772.30 2,809,620.59 2,855,579.64 2,600,000.00 0.00 % 2,600,000.00 

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 272,195.69 319,197.68 336,746.01 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

     ภาษีสุรา 1,007,644.48 1,139,443.92 1,118,074.63 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00 

     ภาษีสรรพสามติ 1,370,596.19 1,962,982.60 2,404,987.76 1,900,000.00 31.58 % 2,500,000.00 

     คาภาคหลวงแร 256,914.23 378,037.04 424,159.74 282,000.00 77.30 % 500,000.00 

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 116,327.72 56,223.51 38,044.25 80,000.00 -37.50 % 50,000.00 
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

969,080.00 2,010,992.00 3,135,990.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00 

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 2,000.00 1,607.51 3,010.00 2,500.00 300.00 % 10,000.00 

     ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 834.20 108,713.29 75,789.59 10,000.00 -50.00 % 5,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 14,575,463.29 16,314,996.35 21,694,312.25 15,004,500.00     16,985,000.00 

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป               
     เงนิอุดหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจ
หนาทีแ่ละภารกจิถายโอนเลือกทาํ 

7,220,924.00 7,053,449.00 6,228,173.00 14,580,000.00 -3.98 % 14,000,000.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 7,220,924.00 7,053,449.00 6,228,173.00 14,580,000.00     14,000,000.00 

รวมทุกหมวด 24,459,735.24 27,070,846.71 31,476,152.09 33,534,000.00     34,840,000.00 
 



วนัทีพ่ิมพ : 21/8/2560  10:20:34  หนา 1 / 4 

 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจายท ัว่ไป 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน 
อาํเภอพุนพนิ  จงัหวดัสรุาษฎรธานี 

 

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้      34,840,000   บาท    แยกเป็น 
 

รายไดจดัเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 2,242,000 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จาํนวน 2,000,000 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
ภาษีบาํรุงทองที ่ จาํนวน 100,000 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
ภาษีป าย จาํนวน 42,000 บาท 

    
ประมาณการไว สงูกวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
อากรรงันกอแีอน จาํนวน 100,000 บาท 

    
ประมาณการไว เทากบัปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต รวม 745,000 บาท 

  
คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา จาํนวน 200 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั จาํนวน 200 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว เน่ืองจาก มรีายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

  
คาธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย จาํนวน 300,000 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 
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คาธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผนประกาศหรือแผนปลวิเพือ่การโฆษณา จาํนวน 300 บาท 

    
ประมาณการไว เทากบัปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย จาํนวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว เทากบัปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาธรรมเนียมอืน่ ๆ จาํนวน 500 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก จาํนวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาปรบัการผดิสญัญา จาํนวน 370,000 บาท 

    
ประมาณการไว เทากบัปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาปรบัอืน่ ๆ จาํนวน 300 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาใบอนุญาตประกอบการคาสาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสขุภาพ จาํนวน 30,000 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 40,000 บาท 

    
ประมาณการไว สงูกวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเครือ่งขยายเสียง จาํนวน 200 บาท 

    
ประมาณการไว เน่ืองจาก คาดวาจะรายรบัจรงิในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

  

  
คาใบอนุญาตอืน่ๆ จาํนวน 300 บาท 

    
ประมาณการไว เทากบัปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 
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หมวดรายไดจากทรพัยสนิ รวม 334,000 บาท 

  
ดอกเบีย้ จาํนวน 330,000 บาท 

    
ประมาณการไว สงูกวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
รายไดจากทรพัยสนิอืน่ ๆ จาํนวน 4,000 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม 330,500 บาท 

  
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จาํนวน 330,000 บาท 

    
ประมาณการไว สงูกวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
รายไดจากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ จาํนวน 500 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 200,500 บาท 

  
คาขายแบบแปลน จาํนวน 200,000 บาท 

    
ประมาณการไว สงูกวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ จาํนวน 500 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

 
หมวดรายไดจากทุน รวม 3,000 บาท 

  
คาขายทอดตลาดทรพัยสนิ จาํนวน 3,000 บาท 

    
ประมาณการไว  เน่ืองจาก คาดวาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จะมี
รายไดจากการขายทอดตลาดทรพัยสนิ   

รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

หมวดภาษีจดัสรร รวม 16,985,000 บาท 

  
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่น จาํนวน 320,000 บาท 

    
ประมาณการไว สงูกวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน 7,500,000 บาท 

    
ประมาณการไว สงูกวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 
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ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ จาํนวน 2,600,000 บาท 

    
ประมาณการไว เทากบัปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
ภาษีธุรกจิเฉพาะ จาํนวน 300,000 บาท 

    
ประมาณการไว เทากบัปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
ภาษีสุรา จาํนวน 1,200,000 บาท 

    
ประมาณการไว เทากบัปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
ภาษีสรรพสามติ จาํนวน 2,500,000 บาท 

    
ประมาณการไว สงูกวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาภาคหลวงแร จาํนวน 500,000 บาท 

    
ประมาณการไว สงูกวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ จาํนวน 2,000,000 บาท 

    
ประมาณการไว เทากบัปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จาํนวน 10,000 บาท 

    
ประมาณการไว สงูกวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

  
ภาษีจดัสรรอืน่ๆ จาํนวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560) 

  

รายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 14,000,000 บาท 

  
เงนิอดุหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถาย
โอนเลือกทาํ 

จาํนวน 14,000,000 บาท 

    
ประมาณการไว ตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา เน่ืองจาก ประมาณการ
เปรียบเทียบจากรายรบัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นบัถงึไตรมาสที ่3 (เดอืนมถิุนายน 2560)  
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รายงานประมาณการรายจาย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน 
อาํเภอพุนพนิ    จงัหวดัสรุาษฎรธานี 

           
  

รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
แผนงานบริหารงานท ั่วไป               

งานบริหารท ั่วไป               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ ายการเมือง)               

    เงนิเดือนนายก/รองนายก 472,092.00 514,080.00 514,080.00 514,080 0 % 514,080 

    เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก 37,496.00 42,120.00 42,120.00 42,120 0 % 42,120 

    เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 41,006.00 42,120.00 42,120.00 42,120 0 % 42,120 

    
เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบรหิารสวนตาํบล 

74,640.00 86,400.00 100,800.00 86,400 0 % 86,400 

    เงนิคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ 1,232,982.00 1,281,600.00 1,296,000.00 1,310,400 4.4 % 1,368,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ ายการเมือง) 1,858,216.00 1,966,320.00 1,995,120.00 1,995,120     2,052,720 

  เงินเดือน (ฝ ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 1,289,605.00 1,356,454.00 1,648,385.00 1,732,000 6.87 % 1,851,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน 17,380.00 64,310.00 68,600.00 84,000 0 % 84,000 

    เงนิประจาํตาํแหนง 176,400.00 106,310.00 132,628.00 126,000 0 % 126,000 

    คาตอบแทนพนกังานจาง 481,710.00 743,100.00 738,116.00 790,700 2.87 % 813,400 

    เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง 234,980.00 48,280.00 48,000.00 48,000 -15.63 % 40,500 

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 2,200,075.00 2,318,454.00 2,635,729.00 2,780,700     2,914,900 

รวมงบบคุลากร 4,058,291.00 4,284,774.00 4,630,849.00 4,775,820     4,967,620 

  งบดาํเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

0.00 9,100.00 0.00 30,000 766.67 % 260,000 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
    คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 13,440.00 20,000 0 % 20,000 

    คาเชาบาน 99,300.00 24,500.00 45,000.00 100,000 50 % 150,000 

    เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร 7,504.00 22,000.00 9,430.00 20,000 -25 % 15,000 

    เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาตอบแทน 106,804.00 55,600.00 67,870.00 170,000     445,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ 435,914.85 336,550.95 434,133.00 500,000 0 % 500,000 

    รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 6,000.00 59,569.81 4,200.00 100,000 0 % 100,000 

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      คาใชจายตามโครงการปกป องสถาบนัสาํคญัของชาต ิ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
คาใชจายในการจดังานตางๆ ซึ่งเป็นวนัสาํคญัของทาง
ราชการ 

54,493.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
คาใชจายในการดาํเนินการเลือกต ัง้สมาชิกสภาทองถิน่
และผูบริหารทองถิน่ 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 62,032.00 189,547.00 264,227.00 277,000 8.3 % 300,000 

      
โครงการเลือกต ัง้สมาชิกสภาทองถิน่และผูบริหาร
ทองถิน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

    คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 4,610.00 50,622.44 91,581.20 80,000 25 % 100,000 

รวมคาใชสอย 563,049.85 636,290.20 794,141.20 957,000     1,050,000 

  คาวสัดุ               

    วสัดุสาํนกังาน 45,962.90 75,736.00 78,478.00 80,000 0 % 80,000 

    วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    วสัดุงานบานงานครวั 12,539.00 23,883.00 21,663.00 25,000 0 % 25,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง 34,350.00 14,200.00 61,235.00 120,000 0 % 120,000 

    วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 103,951.50 134,998.20 143,055.80 150,000 0 % 150,000 

    วสัดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร 2,880.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
    วสัดุคอมพิวเตอร 8,440.00 15,860.00 65,930.00 80,000 0 % 80,000 

    วสัดุอืน่ 13,200.00 0.00 19,900.00 20,000 0 % 20,000 

รวมคาวสัดุ 221,323.40 264,677.20 390,261.80 485,000     485,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟ า 491,896.11 568,585.37 381,352.50 480,000 0 % 480,000 

    คาบรกิารโทรศพัท 91,730.69 109,193.15 117,762.20 140,000 0 % 140,000 

    คาบรกิารไปรษณีย 9,531.00 20,239.00 18,839.00 20,000 0 % 20,000 

    คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 10,000.00 10,000.00 10,000.00 12,000 0 % 12,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 603,157.80 708,017.52 527,953.70 652,000     652,000 

รวมงบดาํเนินงาน 1,494,335.05 1,664,584.92 1,780,226.70 2,264,000     2,632,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑสาํนกังาน               

      คาจดัซ้ือตูเก็บเอกสารเหล็ก 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      คาจดัซ้ือโตะ - เกาอีท้าํงาน 10,300.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งทาํน้ํารอน - น้ําเย็น 5,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการจดัซ้ือซุมเฉลมิพระเกยีรตพิรอมตดิต ัง้ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000 

      โครงการจดัซ้ือตูเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 16,500 -66.67 % 5,500 

      โครงการจดัซ้ือโตะ - เกาอีท้าํงาน 0.00 0.00 0.00 18,600 -100 % 0 

      โครงการจดัซ้ือโตะหมูบชูา 0.00 0.00 0.00 8,500 -100 % 0 

      โครงการจดัซ้ือโทรทศัน แอล อ ีดี (LED TV) 0.00 0.00 0.00 13,000 -100 % 0 

      โครงการตดิต ัง้ ระบบ  network wifi 99,281.60 0.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               

      จดัซ้ือเครือ่งขยายเสยีง 0.00 59,800.00 0.00 0 0 % 0 

      จดัซ้ือเครือ่งฉายภาพ 3 มติิ 0.00 23,800.00 0.00 0 0 % 0 

      จดัซ้ือเครือ่งมลัติมเีดียโปรเจคเตอร 0.00 32,700.00 0.00 0 0 % 0 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 
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    ครุภณัฑคอมพวิเตอร               

      คาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอรชนิดพกพา (Notebook) 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      เครือ่งสาํรองไฟฟ า ขนาด 800 VA 0.00 9,150.00 0.00 0 0 % 0 

      จดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่1 0.00 22,800.00 0.00 0 0 % 0 

      จดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอรโนตบุค สาํหรบังานประมวลผล 0.00 20,500.00 0.00 0 0 % 0 

      
จดัซ้ือเครือ่งพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดาํ (30 หนา/
นาที) 

0.00 14,200.00 0.00 0 0 % 0 

      จดัซ้ือเครือ่งพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี  แบบ  Network 0.00 15,800.00 0.00 0 0 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 91,383.87 99,473.25 16,595.00 100,000 -100 % 0 

รวมคาครุภณัฑ 205,965.47 298,223.25 16,595.00 156,600     155,500 

รวมงบลงทุน 205,965.47 298,223.25 16,595.00 156,600     155,500 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนองคกรปกครองสวนทองถิน่ 10,000.00 13,493.74 15,000.00 15,000 0 % 15,000 

    เงนิอดุหนุนสวนราชการ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000 -100 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 25,000.00 28,493.74 30,000.00 30,000     15,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 25,000.00 28,493.74 30,000.00 30,000     15,000 

รวมงานบรหิารท ั่วไป 5,783,591.52 6,276,075.91 6,457,670.70 7,226,420     7,770,120 

งานบริหารงานคลงั               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 621,288.00 713,895.00 457,401.00 540,000 233.33 % 1,800,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน 39,685.00 18,660.00 3,244.00 0 0 % 0 

    เงนิประจาํตาํแหนง 42,000.00 42,000.00 24,726.00 42,000 0 % 42,000 

    คาตอบแทนพนกังานจาง 71,400.00 150,522.00 220,800.00 225,360 1.81 % 229,440 

    เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง 36,600.00 20,226.00 36,000.00 36,000 0 % 36,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 810,973.00 945,303.00 742,171.00 843,360     2,107,440 

รวมงบบคุลากร 810,973.00 945,303.00 742,171.00 843,360     2,107,440 
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  งบดาํเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

    คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 

    คาเชาบาน 20,600.00 52,500.00 52,500.00 80,000 0 % 80,000 

    เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 7,120.00 14,240.00 10,000 0 % 10,000 

    เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล 315.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาตอบแทน 20,915.00 59,620.00 66,740.00 95,000     195,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ 35,770.00 86,619.20 122,645.00 150,000 33.33 % 200,000 

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 22,462.00 70,613.00 64,571.00 90,000 11.11 % 100,000 

      โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยสนิ 0.00 0.00 0.00 600,000 -100 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 1,442.00 3,420.00 0.00 10,000 400 % 50,000 

รวมคาใชสอย 59,674.00 160,652.20 187,216.00 850,000     350,000 

  คาวสัดุ               

    วสัดุสาํนกังาน 34,746.90 56,320.15 62,685.00 80,000 0 % 80,000 

    วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 0.00 0.00 2,239.80 6,000 -16.67 % 5,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร 19,950.00 27,480.00 65,960.00 50,000 0 % 50,000 

รวมคาวสัดุ 54,696.90 83,800.15 130,884.80 136,000     135,000 

รวมงบดาํเนินงาน 135,285.90 304,072.35 384,840.80 1,081,000     680,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑสาํนกังาน               

      คาจดัซ้ือเกาอีท้าํงาน 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      คาจดัซ้ือตูเก็บเอกสารเหล็ก 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 
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      โครงการจดัซ้ือตูเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 11,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               

      คาจดัซ้ือกลองถายภาพน่ิงระบบดิจติอล 6,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภณัฑคอมพวิเตอร               

      เครือ่งสาํรองไฟฟ า ขนาด 800 VA 0.00 3,050.00 0.00 0 0 % 0 

      จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่1 0.00 22,800.00 0.00 0 0 % 0 

      
จดัซ้ือเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ส ีแบบ 
Network 

0.00 15,800.00 0.00 0 0 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 7,950.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาครุภณัฑ 14,850.00 41,650.00 0.00 11,000     0 

รวมงบลงทุน 14,850.00 41,650.00 0.00 11,000     0 

รวมงานบรหิารงานคลงั 961,108.90 1,291,025.35 1,127,011.80 1,935,360     2,787,440 

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 6,744,700.42 7,567,101.26 7,584,682.50 9,161,780     10,557,560 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               

งานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั               

  งบดาํเนินงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      
คาใชจายโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมคัร
ป องกนัภยัฝ ายพลเรือน (อปพร.) 

0.00 43,253.00 0.00 0 0 % 0 

      
คาใชจายในการป องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและ
ชวยเหลือผูประสบภยัตางๆ 

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

      โครงการป องกนัและชวยเหลือผูประสบภยั 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

      โครงการฝึกซอมแผนปฏบิตัิการป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

      โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000 

รวมคาใชสอย 0.00 43,253.00 0.00 50,000     140,000 
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  คาวสัดุ               

    วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

รวมคาวสัดุ 0.00 0.00 0.00 0     50,000 

รวมงบดาํเนินงาน 0.00 43,253.00 0.00 50,000     190,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง               

      
โครงการจดัซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําดบัเพลงิแบบ
อเนกประสงค 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,200,000 

    ครุภณัฑอืน่               

      จดัซ้ือป ายไฟสามเหลีย่มหยุดตรวจ 0.00 30,000.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาครุภณัฑ 0.00 30,000.00 0.00 0     3,200,000 

รวมงบลงทุน 0.00 30,000.00 0.00 0     3,200,000 

รวมงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 0.00 73,253.00 0.00 50,000     3,390,000 

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 0.00 73,253.00 0.00 50,000     3,390,000 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 0.00 0.00 0.00 300,000 0 % 300,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 0.00 0.00 0.00 300,000     300,000 

รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 300,000     300,000 

  งบดาํเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

    คาเชาบาน 0.00 0.00 0.00 36,000 -16.67 % 30,000 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
    เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 46,000     60,000 

  คาใชสอย               

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 10,000     10,000 

รวมงบดาํเนินงาน 0.00 0.00 0.00 56,000     70,000 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 0.00 0.00 0.00 356,000     370,000 

งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 0.00 0.00 0.00 951,500 0.58 % 957,000 

    คาตอบแทนพนกังานจาง 0.00 0.00 0.00 436,700 -0.31 % 435,360 

    เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง 1,120.00 280.00 3,214.00 72,000 -40.42 % 42,900 

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,120.00 280.00 3,214.00 1,460,200     1,435,260 

รวมงบบคุลากร 1,120.00 280.00 3,214.00 1,460,200     1,435,260 

  งบดาํเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

    เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 0.00 0.00 30,000 -66.67 % 10,000 

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 30,000     110,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ 2,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0.00 43,278.00 19,612.00 50,000 0 % 50,000 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 

      
โครงการจดังานสานสมัพนัธวนัปิดภาคเรียน ประจาํปี
การศกึษา 2556 

20,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา 457,291.00 639,960.00 508,220.00 844,800 -16.41 % 706,200 

    คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000 50 % 30,000 

รวมคาใชสอย 479,291.00 683,238.00 527,832.00 914,800     786,200 

  คาวสัดุ               

    วสัดุงานบานงานครวั 2,726.00 9,450.00 0.00 60,000 -50 % 30,000 

    คาอาหารเสริม (นม) 485,635.35 914,179.86 789,160.38 967,943 -4.58 % 923,610 

    วสัดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

รวมคาวสัดุ 488,361.35 923,629.86 789,160.38 1,027,943     963,610 

รวมงบดาํเนินงาน 967,652.35 1,606,867.86 1,316,992.38 1,972,743     1,859,810 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑสาํนกังาน               

      คาจดัซ้ือชุดโตะรบัประทานอาหารเด็กเล็ก 0.00 20,400.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการจดัซ้ือตูเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 22,000 -50 % 11,000 

      โครงการจดัซ้ือและตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 0.00 120,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               

      โครงการจดัซ้ือโทรทศัน แอล อ ีดี (LED TV) 0.00 0.00 0.00 13,000 0 % 13,000 

      จดัซ้ือกลองถายภาพน่ิง ระบบดจิติอล 0.00 19,950.00 0.00 0 0 % 0 

      จดัซ้ือโทรทศัน แอล อ ีดี (LED TV ) 0.00 12,800.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภณัฑคอมพวิเตอร               

      
จดัซ้ือเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดาํ (30 
หนา/นาที) 

0.00 21,300.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาครุภณัฑ 0.00 74,450.00 0.00 155,000     24,000 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
  คาทีด่นิและสิง่กอสราง               

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง               

      โครงการปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็ก  บานบอกรงั  หมูที ่2 97,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็ก  อกิอมุสซอลาฮ  หมูที ่4 80,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง 177,000.00 0.00 0.00 0     0 

รวมงบลงทุน 177,000.00 74,450.00 0.00 155,000     24,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสวนราชการ 1,580,000.00 1,579,000.00 1,558,000.00 1,508,000 1.06 % 1,524,000 

รวมเงนิอดุหนุน 1,580,000.00 1,579,000.00 1,558,000.00 1,508,000     1,524,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 1,580,000.00 1,579,000.00 1,558,000.00 1,508,000     1,524,000 

รวมงานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา 2,725,772.35 3,260,597.86 2,878,206.38 5,095,943     4,843,070 

รวมแผนงานการศกึษา 2,725,772.35 3,260,597.86 2,878,206.38 5,451,943     5,213,070 

แผนงานสาธารณสขุ               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข               

  งบดาํเนินงาน               

  คาวสัดุ               

    วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 10,300.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาวสัดุ 10,300.00 0.00 0.00 0     0 

รวมงบดาํเนินงาน 10,300.00 0.00 0.00 0     0 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย               

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งพนหมอกควนัแบบสะพายไหล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาครุภณัฑ 0.00 0.00 0.00 0     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0     0 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 10,300.00 0.00 0.00 0     0 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่               

  งบดาํเนินงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการควบคุมและป องกนัโรคตดิตอ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

      โครงการควบคุมและป องกนัโรคระบาดในตาํบล 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

      
โครงการรณรงคป องกนัโรคเอดส การตดิเช้ือโรคเอดส 
ในกลุมเด็กและเยาวชน 

0.00 0.00 0.00 26,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 126,000     100,000 

  คาวสัดุ               

    วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

รวมคาวสัดุ 0.00 0.00 0.00 0     50,000 

รวมงบดาํเนินงาน 0.00 0.00 0.00 126,000     150,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย               

      จดัซ้ือเครือ่งพนหมอกควนั 70,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาครุภณัฑ 70,000.00 0.00 0.00 0     0 

รวมงบลงทุน 70,000.00 0.00 0.00 0     0 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 70,000.00 52,500.00 0.00 70,000 -100 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 70,000.00 52,500.00 0.00 70,000     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 70,000.00 52,500.00 0.00 70,000     0 

รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 140,000.00 52,500.00 0.00 196,000     150,000 

รวมแผนงานสาธารณสขุ 150,300.00 52,500.00 0.00 196,000     150,000 
 



วนัทีพ่มิพ : 21/8/2560  12:52:27                                                                                                                       หนา 12 / 23 

 

 

  
รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ ายประจาํ)               

    เงนิเดือนพนกังาน 629,886.00 650,586.00 548,355.00 660,000 67.58 % 1,106,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน 9,440.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    เงนิประจาํตาํแหนง 38,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000 

    คาตอบแทนพนกังานจาง 71,400.00 189,870.00 216,000.00 216,000 52.22 % 328,800 

    เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง 36,600.00 22,000.00 24,000.00 24,000 100 % 48,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 785,826.00 904,456.00 830,355.00 942,000     1,524,800 

รวมงบบคุลากร 785,826.00 904,456.00 830,355.00 942,000     1,524,800 

  งบดาํเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

15,750.00 42,000.00 44,800.00 30,543 227.4 % 100,000 

    คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 13,440.00 15,000 0 % 15,000 

    คาเชาบาน 55,200.00 51,000.00 41,000.00 60,000 0 % 60,000 

    เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร 1,937.00 4,067.00 0.00 0 0 % 0 

    เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาตอบแทน 72,887.00 97,067.00 99,240.00 105,543     175,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ 101,920.00 5,660.00 17,370.50 530,000 -62.26 % 200,000 

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 2,953.00 1,700.00 22,800.00 40,000 0 % 40,000 

    คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 17,691.00 47,880.39 39,206.32 257,838 -22.43 % 200,000 

รวมคาใชสอย 122,564.00 55,240.39 79,376.82 827,838     440,000 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
  คาวสัดุ               

    วสัดุสาํนกังาน 12,176.00 30,954.00 16,902.00 25,000 0 % 25,000 

    วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 198,441.00 152,785.56 87,312.00 100,000 0 % 100,000 

    วสัดุกอสราง 151,314.18 259,230.58 84,402.00 160,000 -6.25 % 150,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง 16,600.00 25,600.00 0.00 50,000 0 % 50,000 

    วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 56,923.00 102,384.40 46,765.30 250,000 -40 % 150,000 

    วสัดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร 48,550.00 71,820.00 128,130.00 100,000 0 % 100,000 

รวมคาวสัดุ 484,004.18 642,774.54 363,511.30 685,000     600,000 

รวมงบดาํเนินงาน 679,455.18 795,081.93 542,128.12 1,618,381.24     1,215,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑสาํนกังาน               

      โครงการจดัซ้ือเกาอีท้าํงาน 4,150.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการจดัซ้ือเกาอีพ้ลาสตกิ 25,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการจดัซ้ือพดัลมต ัง้โตะ  ขนาด  16"   1,180.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง               

      จดัซ้ือรถจกัรยานยนต 0.00 38,000.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภณัฑกอสราง               

      โครงการจดัซ้ือชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 7,000 -100 % 0 

      โครงการจดัซ้ือแบบหลอตวัอยาง 0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ               

      คาจดัซ้ือตูควบคุมการทาํงานของมอเตอรไฟฟ า 0.00 11,000.00 0.00 0 0 % 0 

      คาจดัซ้ือและตดิต ัง้เครือ่งขยายเสียงตดิรถยนต 22,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการจดัซ้ือและตดิต ัง้กลองวงจรปิด 85,470.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการจดัซ้ือวทิยุสือ่สาร 15,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               

      คาจดัซ้ือกลองถายภาพน่ิงระบบดิจติอล 6,990.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      คาจดัซ้ือโทรทศัน แอล อี ดี (LED TV) 0.00 9,000.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภณัฑโรงงาน               

      คาจดัซ้ือเครือ่งเชื่อมโลหะ 0.00 9,000.00 0.00 0 0 % 0 

      คาจดัซ้ือสวานไรสาย 0.00 6,000.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งตดัเหล็ก 0.00 0.00 0.00 7,162 -100 % 0 

    ครุภณัฑสาํรวจ               

      
โครงการจดัซ้ือเครือ่งหาพกิดัดวยสญัญาณดาวเทียม 
GPS 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการจดัซ้ือเครือ่งหาพกิดัดวยสญัญาณดาวเทียม
แบบพกพา 

0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0 

      โครงการจดัซ้ือไมสตาฟอลูมเินียม 0.00 0.00 0.00 4,200 -100 % 0 

    ครุภณัฑคอมพวิเตอร               

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งปริน้เตอร  Laser  ส ี 17,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      จดัซ้ือเครือ่งสแกนเนอรสาํหรบังานเก็บเอกสารท ั่วไป 0.00 2,950.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภณัฑอืน่               

      คาจดัซ้ือเครือ่งสูบน้ําบาดาลซมัเมสิซเิบิล้ 0.00 46,000.00 0.00 0 0 % 0 

      จดัซ้ือเครือ่งสูบน้ําแบบซมัเมสิซเิบิล้ 0.00 0.00 0.00 135,000 -100 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 344,390.43 80,410.00 0.00 115,000 -13.04 % 100,000 

รวมคาครุภณัฑ 521,180.43 202,360.00 0.00 309,362     100,000 

  คาทีด่นิและสิง่กอสราง               

    อาคารตาง ๆ               

      
โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค  อบต.ทาสะทอน  
หมูที ่2 

55,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางอาคารทีท่าํการองคการบริหารสวน
ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 6,160,000.00 5,800,000 -100 % 0 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
    คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค               

      
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานลานเคีย่ม  หมูที ่2  
ตาํบลทาสะทอน 

568,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการปรบัปรุงระบบประปา  บานทาสะทอน  หมูที ่3 190,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงระบบประปา บรเิวณวดัทาสะทอน หมูที ่3 
ตาํบลทาสะทอน 

204,259.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงระบบประปา บานควนดินแดง หมูที ่6  ตาํบล
ทาสะทอน 

0.00 377,000.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบานบรเิวณโรงกระจูด  หมู 3 605,521.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบาน  บานนอกคลอง  หมูที ่1  
บานนาคอ  ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบาน ตลาดนดับอกรงั หมูที ่2 
ตาํบลทาสะทอน 

0.00 684,000.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบาน บานเขาพลู  หมูที ่5 109,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบาน บานตาหยุน  หมูที ่1 
บานนาคอ ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบาน บานทาสะทอน  หมูที ่3  
บานทาสะทอน  ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบาน บานหนองจอก หมูที ่4 
ตาํบลทาสะทอน 

530,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง               

      โครงการปรบัปรุงศาลาอเนกประสงค  หมูที ่7  ตาํบลทาสะทอน 123,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง 2,385,680.00 1,061,000.00 6,160,000.00 5,800,000     0 

รวมงบลงทุน 2,906,860.43 1,263,360.00 6,160,000.00 6,109,362     100,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 707,022 -70.16 % 211,000 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 707,022     211,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 707,021.76     211,000 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 4,372,141.61 2,962,897.93 7,532,483.12 9,376,765     3,050,800 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
งานไฟฟ าถนน               

  งบลงทุน               

  คาทีด่นิและสิง่กอสราง               

    คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค               

      
โครงการกอสรางครูะบายน้ํา ซอยนกคุม หมูที ่5 ตาํบล
ทาสะทอน 

0.00 200,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางครูะบายน้ํา หนารานพงศเภสชั  หมูที ่
2  ตาํบลทาสะทอน 

0.00 318,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนน ASPHALTIC CONCRETE 
สายแยกไวโซ- บนดง หมูที ่ 5ตาํบลทาสะทอน 

0.00 1,128,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สายจรสัเมตตา  หมูที ่3 
ตาํบลทาสะทอน 

0.00 145,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สายแยกประปา หมูที ่1 
ตาํบลทาสะทอน 

0.00 1,247,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สายศูนยพฒันาเด็กเล็ก  
หมูที ่1  บานนาคอ  ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายในบาน  หมูที ่5   
บานเขาพลู   ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบานนายภริมย  หมู
ที ่1  ตาํบลทาสะทอน 

1,038,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายยายนุก   หมูที ่ 5   
บานเขาพลู   ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนแอสฟลัทติกคอนกรีต สายแยก
ประปา  หมูที ่2  บานบอกรงั  ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนแอสฟลัทติกคอนกรีต สายหวย
สทิธิ ์ หมูที ่6 บานหวยลกึ  ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการถมดินบรเิวณศูนยพฒันาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตาํบลทาสะทอน (หมูที ่1 บานนาคอ) 

0.00 300,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการถมดินหนาศูนยพฒันาเด็กเล็กองคการบรหิาร
สวนตาํบลทาสะทอน(บานนาคอ) 

0.00 400,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปผูวิจราจรถนน ASPHALTIC 
CONCERETE  สายสีข่ีด หมูที ่7 ตาํบลทาสะทอน 

0.00 300,000.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการปผูวิจราจรถนน ASPHALTIC 
CONCRETE สายบานนางรุจี - บานนางอารี  หมูที ่7  
ตาํบลทาสะทอน 

0.00 618,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปผูวิจราจรถนน ASPHALTIC 
CONCRETE สายแยกไวโซ หมูที ่5 

859,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปผูวิจราจรถนนแอสฟลัทตกิคอนกรีต สายสี่
ขีด หมูที ่7 บานศรีเจรญิ  ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปผูวิจราจรถนนแอสฟลัทตกิคอนกรีต สาย
หนาวดั  หมูที ่3  บานทาสะทอน  ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการยกระดบัถนน  สายบานนายช้ืน  หมูที ่4  บาน
หนองจอก  ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  ซอยตลาดนดับอกรงั 
หมูที ่2 ตาํบลทาสะทอน 

0.00 295,000.00 0.00 0 0 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง               

      
โครงการซอมแซมถนนชํารุดหลุมบอ สายกลาง หมูที ่5 
บานเขาพลู 

0.00 80,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการซอมแซมถนนชํารุดหลุมบอ สายชองหลอด-
บานนายภริมย หมูที ่1 บานนาคอ 

0.00 41,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการซอมแซมถนนชํารุดหลุมบอ สายในบาน  หมูที ่
5 บานเขาพลู 

0.00 48,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการซอมแซมถนนชํารุดหลุมบอ สายบนดง หมูที ่5 
บานเขาพลู 

0.00 71,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการซอมแซมถนนชํารุดหลุมบอ สายบานตาช้ืน 
หมูที ่4 บานหนองจอก 

0.00 43,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการซอมแซมถนนชํารุดหลุมบอ สายบานหลงัเขา 
หมูที ่1 บานนาคอ 

0.00 45,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการซอมแซมถนนชํารุดหลุมบอ สายฟารมหมคูรู
บานชื่น  หมูที ่ 5 บานเขาพลู 

0.00 98,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการซอมแซมถนนชํารุดหลุมบอ สายยายหนุก  หมู
ที ่5 บานเขาพลู 

0.00 26,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการซอมแซมถนนชํารุดหลุมบอ สายแยกไวโซ - 
ทางดวน หมูที ่5 บานเขาพลู 

0.00 48,000.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง 1,897,900.00 5,451,000.00 0.00 0     0 

รวมงบลงทุน 1,897,900.00 5,451,000.00 0.00 0     0 
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  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0     0 

รวมงานไฟฟ าถนน 1,897,900.00 5,451,000.00 0.00 0     0 

งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ ายประจาํ)               

    คาตอบแทนพนกังานจาง 224,470.00 345,360.00 350,760.00 356,200 1.4 % 361,200 

    เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง 77,660.00 48,000.00 48,000.00 48,000 -20.21 % 38,300 

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 302,130.00 393,360.00 398,760.00 404,200     399,500 

รวมงบบคุลากร 302,130.00 393,360.00 398,760.00 404,200     399,500 

  งบดาํเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

0.00 0.00 0.00 20,000 50 % 30,000 

    คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000 

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 35,000     45,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ 43,000.00 59,000.00 0.00 534,000 368.16 % 2,500,000 

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการบริหารจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 0.00 0.00 0.00 120,000 -100 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 2,250.00 25,847.04 57,771.31 80,000 0 % 80,000 

รวมคาใชสอย 45,250.00 84,847.04 57,771.31 734,000     2,580,000 
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  คาวสัดุ               

    วสัดุงานบานงานครวั 65,000.00 0.00 0.00 8,000 0 % 8,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง 1,800.00 0.00 59,943.00 60,000 0 % 60,000 

    วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 65,536.00 0.00 57,318.00 90,000 0 % 90,000 

    วสัดุเครือ่งแตงกาย 0.00 0.00 3,795.00 5,000 0 % 5,000 

รวมคาวสัดุ 132,336.00 0.00 121,056.00 163,000     163,000 

รวมงบดาํเนินงาน 177,586.00 84,847.04 178,827.31 932,000     2,788,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 27,212.24 33,000.00 0.00 50,000 -100 % 0 

รวมคาครุภณัฑ 27,212.24 33,000.00 0.00 50,000     0 

รวมงบลงทุน 27,212.24 33,000.00 0.00 50,000     0 

รวมงานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 506,928.24 511,207.04 577,587.31 1,386,200     3,187,500 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,776,969.85 8,925,104.97 8,110,070.43 10,762,965     6,238,300 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               

งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน               

  งบดาํเนินงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการ รกัน้ํา รกัป า รกัษาแผนดนิ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

      โครงการจดัทาํประชาคมและบูรณาการแผนชุมชน 8,825.00 1,497.00 7,020.00 0 0 % 0 

      
โครงการจดัประชุมประชาคมทองถิน่เพือ่จดัทาํ/
ทบทวน/เพิม่เติม/เปลีย่นแปลงแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

      โครงการเด็กไทยยุคใหมใสใจคุณธรรม เป็นผูนํางานศาสนพธิี 0.00 0.00 14,900.00 0 0 % 0 

      
โครงการประชุมประชาคม จดัทาํแผนพฒันาสามปี และ
บรูณาการแผนชุมชน 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือ่เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 
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โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดูงานสาํหรบักลุมผูนํา
องคกรตางๆ  และบคุลากรขององคการบรหิารสวน
ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 0.00 325,010 53.84 % 500,000 

      
โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดูงานสาํหรบักลุมผูนํา
องคกรตางๆ และบคุลากรขององคการบรหิารสวนตาํบล
ทาสะทอน 

96,872.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมใหความรูดานกฎหมายและวนิยั
จราจร 

19,150.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแกเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 14,700.00 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแกสตรี ผูสงูอายุ และกลุม
อาชีพ 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

      โครงการพฒันาเด็กและเยาวชนภาคฤดูรอน 20,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการพฒันาศกัยภาพการใชภาษาเพือ่การสือ่สาร
รองรบัประชาคมอาเซียน 

0.00 0.00 1,875.00 0 0 % 0 

      โครงการพฒันาสภาเด็กและเยาวชนตาํบลทาสะทอน 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

      โครงการรณรงคป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ 0.00 0.00 14,350.00 20,000 0 % 20,000 

      โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

      
โครงการสงเสริมและพฒันาศกัยภาพของสภาเด็กและ
เยาวชนตาํบลทาสะทอน 

0.00 0.00 14,690.00 0 0 % 0 

      
โครงการสงเสริมอาชีพชุมชนตามแนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพียง 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 144,847.00 1,497.00 67,535.00 475,010     660,000 

รวมงบดาํเนินงาน 144,847.00 1,497.00 67,535.00 475,010     660,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0     0 

รวมงานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน 144,847.00 1,497.00 67,535.00 475,010     660,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 144,847.00 1,497.00 67,535.00 475,010     660,000 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               

งานกฬีาและนนัทนาการ               

  งบดาํเนินงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการการแขงขนักฬีาฟุตบอลประเพณี 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการแขงขนักฬีาเซปกัตะกรอ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

      โครงการแขงขนักฬีาประเพณีประจาํตาํบล 0.00 204,924.00 194,250.00 248,900 -19.65 % 200,000 

      โครงการแขงขนักฬีาฟุตซอล ตาํบลทาสะทอน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

      โครงการจดัการแขงขนักฬีาฟุตบอลประเพณี 182,299.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการจดัการแขงขนักฬีาฟุตบอลระดบัหมูบาน 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการจดัการแขงขนัเซปกัตะกรอประเพณี 500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการจดัสงนกักฬีาเขารวมการแขงขนั 0.00 80,900.00 99,890.00 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 182,799.00 285,824.00 294,140.00 248,900     300,000 

  คาวสัดุ               

    วสัดุกีฬา 14,535.00 35,000.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาวสัดุ 14,535.00 35,000.00 0.00 0     0 

รวมงบดาํเนินงาน 197,334.00 320,824.00 294,140.00 248,900     300,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสวนราชการ 15,000.00 16,000.00 16,000.00 0 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 15,000.00 16,000.00 16,000.00 0     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 15,000.00 16,000.00 16,000.00 0     0 

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 212,334.00 336,824.00 310,140.00 248,900     300,000 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่               

  งบดาํเนินงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการจดังานประเพณีวนัลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 18,625 544.3 % 120,000 

      โครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต 0.00 0.00 0.00 7,500 566.67 % 50,000 

      โครงการจดังานวนัจบปีจบเดือน 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000 

      โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

      
โครงการจดังานสืบสานประเพณีจบปีจบเดือน วนั
สงกรานต รดน้ําผูสงูอายุ 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการสืบสานวฒันธรรม 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณี 119,568.00 135,590.00 114,565.00 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 119,568.00 135,590.00 114,565.00 76,125     240,000 

รวมงบดาํเนินงาน 119,568.00 135,590.00 114,565.00 76,125     240,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสวนราชการ 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000 -100 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000     0 

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 149,568.00 165,590.00 114,565.00 106,125     240,000 

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 361,902.00 502,414.00 424,705.00 355,025     540,000 
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รายจายจรงิ ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตาง (%) ปี 2561 
แผนงานการเกษตร               

งานสงเสริมการเกษตร               

  งบดาํเนินงาน               

  คาวสัดุ               

    วสัดุการเกษตร 730.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมคาวสัดุ 730.00 0.00 0.00 0     0 

รวมงบดาํเนินงาน 730.00 0.00 0.00 0     0 

รวมงานสงเสรมิการเกษตร 730.00 0.00 0.00 0     0 

รวมแผนงานการเกษตร 730.00 0.00 0.00 0     0 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 86,901.00 71,336.00 91,829.00 121,000 -1.9 % 118,700 

    เบีย้ยงัชีพผูสงูอายุ 0.00 0.00 0.00 5,312,400 6.73 % 5,670,000 

    เบีย้ยงัชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 748,800 85.9 % 1,392,000 

    เบีย้ยงัชีพผูป วยเอดส 36,000.00 36,000.00 33,000.00 36,000 -16.67 % 30,000 

    สาํรองจาย 363,800.00 302,000.00 0.00 503,537 -0.31 % 501,970 

    รายจายตามขอผูกพนั 73,000.00 148,000.00 150,000.00 150,000 0 % 150,000 

    เงนิชวยพเิศษ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

    
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ 
(กบท.) 

177,520.00 167,023.00 170,000.00 189,540 9.95 % 208,400 

รวมงบกลาง 737,221.00 724,359.00 444,829.00 7,081,277     8,091,070 

รวมงบกลาง 737,221.00 724,359.00 444,829.00 7,081,277     8,091,070 

รวมงบกลาง 737,221.00 724,359.00 444,829.00 7,081,277     8,091,070 

รวมแผนงานงบกลาง 737,221.00 724,359.00 444,829.00 7,081,277     8,091,070 
รวมทุกแผนงาน 17,642,442.62 21,106,827.09 19,510,028.31 33,534,000     34,840,000 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท ัว่ไป 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน 
อาํเภอ พุนพนิ   จงัหวดัสรุาษฎรธานี 

 
ประมาณการรายจายรวมท ัง้สิน้   34,840,000   บาท   จายจากรายไดจดัเก็บเอง   หมวดภาษีจดัสรร   
และหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

 
งานบรหิารท ั่วไป รวม 7,770,120 บาท 

  งบบุคลากร รวม 4,967,620 บาท 

   เงนิเดือน (ฝ ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท 

   เงนิเดอืนนายก/รองนายก จาํนวน 514,080 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน จํานวน  12  เดือน ใหแก 
นายกองคการบริหารสวนตําบล  อตัราเดือนละ 20,400.00 บาท 
และรองนายกองคการบรหิารสวนตาํบล (จํานวน  2 อตัรา)  อตัรา
เดอืนละ 11,220.00 บาท 

      

   เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง  จํานวน  12  เดือน 
ใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล อตัราเดือนละ 1,750.00 
บาท และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล (จํานวน 2 อตัรา) 
อตัราเดอืนละ 880.00 บาท 

      

   เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ จํานวน  12 เดือน  ใหแก  นายก
องคการบรหิารสวนตําบล   อตัราเดือนละ 1,750.00  บาท  และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  (จํานวน 2 อตัรา)  อตัรา
เดอืนละ 880.00 บาท 

      

   เงนิคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตาํบล จาํนวน 86,400 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดอืน ใหแก เลขานุการนายกองคการ

บรหิารสวนตาํบล ในอตัราเดอืนละ 7,200.00 บาท       

   
เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 1,368,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดอืน ใหแก 
1.  ประธานสภาองคการบรหิารสวนตาํบล   
     อตัราเดอืนละ   11,220.00  บาท 
2.  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตาํบล   
     อตัราเดอืนละ  9,180.00  บาท 
3.  สมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตาํบล จาํนวน 12  อตัรา 
     อตัราเดอืนละ 7,200.00 บาท 
4.  เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตาํบล    
     อตัราเดอืนละ  7,200.00  บาท 

      

   
เงนิเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 2,914,900 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,851,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดือนพนกังานสวน
ทองถิ่นประจําปี  ใหแก พนักงานสวนตําบล  ตําแหนง  ปลดั
องคการบรหิารสวนตาํบล (นกับรหิารงานทองถิน่), หวัหนาสาํนกั
ปลดั (นกับริหารงานท ั่วไป), นกัทรพัยากรบุคคล,  นกัวิเคราะห
นโยบายและแผน,  นกัพฒันาชุมชน  และเจาพนกังานธุรการ 

      

   เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 84,000 บาท 

      
  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ  ใหแก  ปลดัองคการบริหารสวน

ตาํบล (นกับรหิารงานทองถิน่  ระดบักลาง)       
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เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 126,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นเงนิประจําตาํแหนง  ใหแก  ปลดัองคการบริหารสวน
ตาํบล (นกับรหิารงานทองถิ่น ระดบักลาง) และหวัหนาสาํนกัปลดั 
(นกับริหารงานท ั่วไป  ระดบัตน) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานสวนตําบลจงัหวดัสุราษฎรธานี  เรื่อง  หลกัเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตาํบล  แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่37) พ.ศ. 2559 

      

   คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 813,400 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาตอบแทนพนกังานจาง และเงินปรบัปรุงคาตอบแทน
พนกังานจางประจาํปี  ใหแก 
1.  พนกังานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนกังานธุรการ, 
ผูชวยนกัวิเคราะหนโยบายและแผน,  ผูชวยนกัพฒันาชุมชน    
2.  พนกังานจางท ั่วไป  ตาํแหนง นกัการภารโรง,  คนงานท ั่วไป 

      

   
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 40,500 บาท 

      

  เพือ่เป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจางตามภารกจิ 
ตําแหนง  ผูชวยเจาพนกังานธุรการ  และพนกังานจางท ั่วไป 
ตาํแหนงนกัการภารโรง  และคนงานท ั่วไป  ตามหนงัสือสาํนกังาน 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3 /ว 1372  ลงวนัที่  1 
กรกฎาคม  2558  เรือ่ง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานท ั่วไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑการใหพนกังานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนกังานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรบัเงินเพิ่มการครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ประกอบกบั
ประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจงัหวดัสุราษฎรธานี 
เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑและเงื่อนไขการใหพนกังานสวนตําบล 
ลูกจางและพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรบัเงิน
เพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที ่13 สงิหาคม 2558  

      

  งบดาํเนินงาน รวม 2,632,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 445,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ จาํนวน 260,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็น 
1. เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจําปี) 
ใหแก   พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางตามภารกิจ  และ
พนกังานจางท ั่วไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กาํหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็น
เงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ ใหเป็นรายจายอืน่ของ
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น  พ . ศ .  2557 แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจงัหวดัสุราษฎรธานี เรื่อง 
หลกัเกณฑ เงือ่นไข และวธีิการกําหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจําปีสําหร ับ
พนกังานสวนตาํบล ลูกจาง และพนกังานจาง  ขององคการบรหิาร
สวนตาํบล  พ.ศ. 2558 
      จาํนวน   223,400.00 บาท 
2. คาตอบแทนคณะกรรมการ  เ พื่อจ ายเ ป็นคาตอบแทน
คณะกรรมการสอบสมัภาษณหรือประเมินบุคคลและเจาหนาที่
ดาํเนินการสอบและคณะกรรมการตางๆ 
      จาํนวน  36,600.00 บาท 

      



วันท่ีพิมพ
 : 21/8/2560  09:16:40                                                                                                                                         หน�า 3 / 28   

 

   คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ใหแก 
พนกังานสวนตําบล  พนกังานจางตามภารกิจ  และพนกังานจาง
ท ั่วไป  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 1562 
ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบกิจายคาตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

      

   
คาเชาบาน จาํนวน 150,000 บาท 

      
  เพื่อเป็นเงนิสวสัดกิารคาเชาบาน ใหแก พนกังานสวนตําบล ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ 

      

   เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงนิสวสัดกิารชวยเหลือการศกึษาบุตร  สําหรบั พนกังาน
สวนตาํบล  หรือผูมีสทิธ ิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2541 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ  ตามประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษาและคาเลาเรียนทีก่รมบญัชีกลางกาํหนด 

      

   
คาใชสอย รวม 1,050,000 บาท 

   
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 500,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็น 
- คาถายเอกสาร,คาเย็บหนงัสอืหรือเขาปกหนงัสือ 
- คาซกัฟอก 
- คากาํจดัสิง่ปฏกิูล 
- คาระวางบรรทุก 
- คาเชาทรพัยสนิตางๆ 
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกีย่วกบัการจางเหมาโฆษณา 
   และเผยแพรขาวทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน หรือสิง่พมิพ 
   ตางๆ) 
- คาธรรมเนียมตางๆ 
- คาเบีย้ประกนัตางๆ 
- คาใชจายในการดาํเนินคดีตามคาํพพิากษา 
- คาจางเหมาบรกิารตางๆ ทีจ่าํเป็น 
- คาตดิต ัง้โทรศพัท  คาใชจายตางๆ ในการตดิต ัง้โทรศพัท  
   ยกเวนคาตูสาขา คาเครือ่งโทรศพัทพวงภายใน   
   และเครือ่งโทรศพัทภายใน  
- คาตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตางๆ 
- คาใชจายอืน่ๆ เพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 
    ฯลฯ 

      

   
รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็น 
1.  คารบัรองในการตอนรบับคุคลหรือคณะบคุคล 
      ต ัง้ไว    30,000.00   บาท 
เพื่อเป็นคารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคลที่เขามา
นิเทศงาน ตรวจงาน  เยี่ยมชมหรือมาศกึษาดูงาน  และเจาหนาที ่
ทีเ่กี่ยวของ ซึง่รวมตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคล ไดแก คาใชจาย
เกีย่วกบัคาอาหาร คาเครือ่งดืม่ตางๆ คาของขวญั คาพมิพเอกสาร 
คาใชจายทีเ่กีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คาบรกิารดวย และ
คาใชจายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกบัการรบัรอง (หนงัสือ
ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 ก.ค. 2548) 
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2. คาเล้ียงรบัรองในการประชุม  ต ัง้ไว   20,000.00  บาท 
เพื่อเป็นคาเล้ียงรบัรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรบัการแตงต ัง้ตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนงัสือส ั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกบัองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกบัรฐัวิสาหกิจ หรือ
เอกชนตามดลุยพนิิจของผูบรหิารทองถิน่ (หนงัสือที ่มท 0808.4/
ว 2381 ลว. 28 ก.ค. 2548) ไดแก คาใชจายเกี่ยวกบัคาอาหาร
และเครื่องดื่มตางๆ  เครื่องใชในการเล้ียงรบัรอง และคาบริการ
อื่นๆ  ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกบัการเล้ียงรบัรองในการประชุม  
ท ัง้น้ี  ใหรวมถงึผูเขารวมประชุมอืน่ๆ  และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของซึง่
เขารวมประชุม 
 
3. คาใชจายในพธีิทางศาสนา/รฐัพธีิ   ต ัง้ไว   50,000.00  บาท 
เพือ่เป็นคาใชจายในพธีิทางศาสนา/รฐัพธีิตางๆ  ทีส่าํคญั   เชน 
วนัเขาพรรษา  วนัปิยมหาราช  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ฯลฯ 

      

   
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ       

    
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 300,000 บาท 

      

  เ พื่อจ าย เ ป็นคาใช จ า ยในการ เดินทางไปราชการ ท ั้ง ใน
ราชอาณาจ ักรและนอกราชอาณาจ ักร  เชน  คา เบี้ย เ ล้ียง
เดนิทาง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน  คาผานทางดวนพเิศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิและ
คาลงทะเบียนตางๆ  ทีจ่ําเป็นในการเดนิทางไปราชการ  หรือการ
อบรม ส ัมมนาของผูบริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานสวน
ตําบล พนกังานจางภารกิจ และพนกังานจางท ั่วไป ตลอดจนผูมี
สทิธเิบกิไดตามระเบยีบฯ 

      

    
โครงการเลือกต ัง้สมาชกิสภาทองถิน่และผูบรหิารทองถิน่ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกต ัง้สมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น  รวมท ัง้การสนบัสนุนการจดัการเลือกต ัง้ใน
ทุกระดบัที่อาจมีขึ้น  เชน  คาจดัทําเอกสารแบบพิมพ  คาวสัด ุ 
คาตอบแทนวทิยากร คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกต ัง้   คา
เล้ียงรบัรอง  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาประชาสมัพนัธ และ
คาใชจายอืน่ๆ  ทีจ่าํเป็น  ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่  พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร
การพฒันาดานบรหิารจดัการบานเมอืงทีด่ ีรายการที ่1 หนา 101) 

      

   
คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิ เพือ่ใหสามารถใชงานได
ตามปกติทุกกรณี  ยกเวน เขาเงื่อนไขโครงสรางครุภณัฑขนาดใหญ  
และสิง่กอสราง  ฯลฯ 
โดยในสวนของคาซอมแซมบํารุงรกัษายานพาหนะดําเนินการตาม
หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1555  ลงว ันที ่
22  มีนาคม 2560 เรื่อง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจายประจําปีในลกัษณะคาใชสอย  วสัดุ และคา
สาธารณูปโภค 
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คาวสัด ุ รวม 485,000 บาท 

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุสํานกังาน  ทีใ่ชในการปฏิบตัิงานขององคการบริหารสวน
ตําบล  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที่  27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ 

      

   
วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 25,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาวสัดงุานบานงานครวั  ทีใ่ชในการปฏบิตังิานขององคการบรหิาร
สวนตําบล  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  
ที ่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ 

      

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 120,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาวสัดุยานพาหนะและขนสง  ทีใ่ชในการปฏบิตังิานขององคการ
บรหิารสวนตาํบล  ตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ที่ใชในการปฏิบตัิงานขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่  มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที่  27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ  โดยดําเนินการตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวนัที่  22  มีนาคม 2560 เรื่อง หลกัเกณฑและ
อตัราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลกัษณะ
คาใชสอย วสัด ุและคาสาธารณูปโภค 

      

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร ที่ใชในการปฏิบตัิงานขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่  มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที่  27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ 

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุคอมพิวเตอร  ที่ใชในการปฏบิตังิานขององคการบริหาร
สวนตําบล  ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่  มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที่  27 มถิุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

   วสัดอุืน่ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาวสัดอุืน่  ๆ ทีใ่ชในการปฏบิตังิานขององคการบรหิารสวนตาํบล ตาม
หนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด ที ่ มท 0808.2/ว 1248  ลง
วนัที ่ 27  มถินุายน  2559 เรือ่ง แนวทางการพิจารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการ
จาํแนกประเภทรายจายสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ 
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   คาสาธารณูปโภค รวม 652,000 บาท 

   
คาไฟฟ า จาํนวน 480,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าสาํหรบั 
 -  อาคารทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบล 
 -  ศนูยพฒันาเด็กเล็ก 
 -  สถานที่ตางๆ  และกิจการประปาในความดูแลขององคการ
บรหิารสวนตาํบล 
โดยดําเนินการตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555  ลงวนัที่  22  มีนาคม 2560 เรื่อง หลกัเกณฑและอตัรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลกัษณะคาใชสอย วสัด ุและคาสาธารณูปโภค 

      

   
คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 140,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาโทรศพัทสาํหรบัทีท่ําการองคการบรหิารสวนตาํบล  
คาโทรศพัททางไกล ท ัง้ภายในและภายนอกประเทศ  คาโทรศพัท 
เคลือ่นที ่ คาเชาเครือ่ง   คาเชาหมายเลขโทรศพัท  คาบาํรุงรกัษา
สาย ฯลฯ 

      

   
คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณตัิ  คาดวงตราไปรษณียากร  

คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงนิ  การคลงัภาครฐัแบบอเิล็กทรอนิกส  (GFMIS) ฯลฯ 

      

   คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 12,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายเกีย่วกบัการใชระบบอนิเตอรเน็ตแบบความเร็ว
สงู คาจดทะเบยีนชือ่เว็บไซต (.go.th) คาเชาพ้ืนทีบ่นอนิเตอรเน็ต  
รวมท ัง้คาเชื่อมตอและดูแลรกัษา รวมท ั้งคาใชจายเพื่อใหไดใช
บรกิารและคาใชจายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบรกิาร ฯลฯ 

      

  งบลงทุน รวม 155,500 บาท 

   
คาครุภณัฑ รวม 155,500 บาท 

   
ครุภณัฑสาํนกังาน       

    
โครงการจดัซ้ือซุมเฉลมิพระเกียรตพิรอมตดิต ัง้ จาํนวน 150,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือซุมเฉลมิพระเกียรตพิรอมตดิต ัง้  จํานวน 1 
ซุม  ต ัง้จายตามราคาทองตลาด  โดยมสีวนประกอบ ดงัน้ี 
- กรอบไฟเบอรกลาสขนาด 220 x 350 ซม. 
- ตราสญัลกัษณ ภปร.วปร.สก.ไฟเบอรกลาส  ขนาด 100 ซม. 
- พระบรมฉายาลกัษณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล 
อดลุยเดช,สมเด็จพระนางเจาสริกิติ พระบรมราชนีินาถ ในรชักาล
ที่ 9  และสมเด็จพระเจาอยูหวั รชักาลที่ 10  พิมพไวนิล ขนาด  
120 x 240 ซม. 
- องคครุฑไฟเบอรกลาส ขนาด 60 ซม. 
- พานพุมเงนิ-ทอง ไฟเบอรกลาส ขนาด 110 ซม. 
- คชสหีไฟเบอรกลาส ขนาด 75 ซม. 
- ป ายทรงพระเจรญิ ไฟเบอรกลาส ขนาด 110 ซม. 
- ฐานเหล็กซิง้ค พบัขึน้รูปขนาด 100 x 350 x 120 ซม. 
- กลองใสเสาธง ขนาด 60 x 120   ซม. จาํนวน 2 กลอง 
- เสาธงเหล็ก ขนาดสงู 300 ซม. จาํนวน 6 ตน 
- ธงชาต ิและธง วปร.ขนาด 80 x 120 ซม.จาํนวน 6 ผนื 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสีปี่ พ.ศ.2561-2564  แบบ ผ.08 
รายการที ่9  หนา 122) 
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โครงการจดัซ้ือตูเก็บเอกสาร จาํนวน 5,500 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือตูเหล็ก ขนาด  2  บาน (มอก.) จํานวน  1  ตู  
ราคา  5,500.00  บาท  โดยมรีายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ตาม
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑของสํานกัมาตรฐานงบประมาณ  
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ  ที่  นร.0731.1/ว 60  ลงวนัที ่
17  มนีาคม  2560  ดงัน้ี 
1)  มมีอืจบัชนิดบดิ 
2)  มแีผนช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ 
3)  คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม 
คร ัง้ที ่1  แบบ ผ.08  รายการที ่2  หนา 11) 

      

  งบเงนิอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 15,000 บาท 

      

  อดุหนุนองคการบรหิารสวนตาํบลกรูด 
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ
หรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดบัอําเภอ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 อาํเภอพุนพนิ จงัหวดัสุราษฎรธานี  
ใหแก องคการบริหารสวนตําบลกรูด จํานวน  15,000  บาท 
(รายละเอียดตาม หนงัสือขอสนบัสนุนงบประมาณขององคการ
บรหิารสวนตาํบลกรูด ที ่สฎ. 81801/ว 043 ลงวนัที ่16 มถิุนายน 
2560) 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร
การพฒันาดานบรหิารจดัการบานเมอืงทีด่ ีรายการที ่1 หนา 109) 

      

   
  

    
   

  
    

 
งานบรหิารงานคลงั รวม 2,787,440 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,107,440 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) รวม 2,107,440 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,800,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นเงนิเดือน  และเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจําปี ใหแก 
พนกังานสวนตําบล  สงักดักองคลงั ไดแก  ผูอํานวยการกองคลงั 
(นกับริหารงานการคลงั ระดบัตน), เจาพนกังานจดัเก็บรายได,  
เจาพนกังานการเงนิและบญัชี,  เจาพนกังานพสัดุ,  เจาพนกังาน
ธุรการ  และนกัวชิาการเงนิและบญัชี  

      

   เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ใหแก  ผูอํานวยการกองคลงั  
(นกับริหารงานการคลงั  ระดบัตน) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานสวนตําบลจงัหวดัสุราษฎรธานี  เรื่อง  หลกัเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตาํบล แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่37) พ.ศ. 2559 

      

   
คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 229,440 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาตอบแทนพนกังานจาง และเงินปรบัปรุงคาตอบแทน
พนกังานจางประจําปี  ใหแก  พนกังานจางตามภารกิจ  และ
พนกังานจางท ั่วไป ทีป่ฏบิตังิานในกองคลงั ไดแก 
1.  พนกังานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนกังานพสัด ุ
2.  พนกังานจางท ั่วไป  ตาํแหนง  พนกังานจดมาตรวดัน้ํา 

      



วันท่ีพิมพ
 : 21/8/2560  09:16:40                                                                                                                                         หน�า 8 / 28   

 

   
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 36,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจางตามภารกจิ  
ตําแหน ง  ผูชวยเจาพนักงานพสัดุ   และพนักงานจางท ั่วไป  
ตําแหนง พนกังานจดมาตรวดัน้ํา  ตามหนงัสือ สํานกังาน ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 
2558  เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานท ั่ วไปเกี่ยวก ับหล ัก เกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถิน่  ลูกจางและพนกังานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรบัเงินเพิ่มการครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ประกอบกบั
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจงัหวดัสุราษฎร
ธานี เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑและเงื่อนไขการใหพนกังานสวน
ตาํบล ลูกจางและพนกังานจางขององคการบรหิารสวนตาํบลไดรบั
เงินเพิ่มการครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2)  ลงวนัที่ 13  สิงหาคม  
2558 

      

  
งบดาํเนินงาน รวม 680,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 195,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 

จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจําปี) ใหแก  พนกังานสวนตําบล  พนกังานจางตามภารกิจ 
และพนกังานจางท ั่วไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การกาํหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะ
เป็นเงนิรางวลัประจําปีแกพนกังานสวนทองถิน่ ใหเป็นรายจายอืน่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศ
คณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจงัหวดัสุราษฎรธานี  เรื่อง 
หลกัเกณฑ เงือ่นไข  และวธีิการกาํหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจําปีสําหร ับ
พนกังานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนกังานจาง  ขององคการ
บรหิารสวนตาํบล  พ.ศ. 2558 

      

   
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  ใหแก 
พนกังานสวนตําบล พนกังานจางตามภารกิจ และพนกังานจาง
ท ั่วไป ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 1562 
ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบกิจายคาตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

      

   
คาเชาบาน จาํนวน 80,000 บาท 

      
  เพื่อเป็นเงนิสวสัดกิารคาเชาบาน ใหแก พนกังานสวนตําบล ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิน่ พ.ศ. 2548  และทีแ่กไขเพิม่เตมิ 

      

   
เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงนิสวสัดกิารชวยเหลือการศกึษาบุตร  สําหรบั พนกังาน
สวนตาํบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาของบุตรพนกังานสวนทองถิน่ พ.ศ. 2541 และ
ทีแ่กไขเพิม่เตมิ  ตามประเภทและอตัราเงนิบาํรุงการศกึษาและคา
เลาเรียนทีก่รมบญัชีกลางกาํหนด 
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คาใชสอย รวม 350,000 บาท 

   
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 200,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็น 
- คาถายเอกสาร,  คาเย็บหนงัสอืหรือเขาปกหนงัสอื 
- คาระวางบรรทุก 
- คาเชาทรพัยสนิตางๆ 
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกีย่วกบัการจางเหมาโฆษณา 
  และเผยแพรขาวทางวทิยุ กระจายเสยีง โทรทศัน หรือสิง่พมิพ 
  ตางๆ) 
- คาธรรมเนียมตางๆ 
- คาเบีย้ประกนัตางๆ 
- คาใชจายในการดาํเนินคดีตามคาํพพิากษา 
- คาจางเหมาบรกิารปรบัปรุงแผนทีภ่าษี 
- คาจางเหมาบรกิารตางๆ ทีจ่าํเป็น 
- คาตดิต ัง้โทรศพัท  คาใชจายตางๆ ในการตดิต ัง้โทรศพัท   
  ยกเวนคาตูสาขา คาเครือ่งโทรศพัทพวงภายใน   
  และเครือ่งโทรศพัทภายใน 
- คาตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตางๆ 
- คาใชจายอืน่ๆ เพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 
    ฯลฯ 

      

   

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เ พื่อจ าย เ ป็นคาใช จ า ยในการ เดินทางไปราชการ ท ั้ง ใน
ราชอาณาจ ักรและนอกราชอาณาจ ักร  เชน  คา เบี้ย เ ล้ียง
เดนิทาง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน  คาผานทางดวนพเิศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิและ
คาลงทะเบียนตางๆ  ทีจ่ําเป็นในการเดนิทางไปราชการ  หรือการ
อบรม สมัมนาของพนกังานสวนตาํบล  พนกังานจางภารกจิ  และ
พนกังานจางท ั่วไป ตลอดจนผูมสีทิธเิบกิไดตามระเบยีบฯ 

      

   
คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรกัษาทรพัยสนิ  เพือ่ใหสามารถใช
งานไดตามปกตทิุกกรณี  ยกเวน เขาเงื่อนไขโครงสรางครุภณัฑ
ขนาดใหญ  และสิง่กอสราง  ฯลฯ 
โดยในสวนของคาซอมแซมบํารุงรกัษายานพาหนะดําเนินการ
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1555  ลงวนัที ่
22  มีนาคม 2560  เ รื่ อ ง  หล ัก เก ณฑและอ ัตราค า ใช จ า ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจาํปีในลกัษณะคาใช
สอย วสัด ุและคาสาธารณูปโภค 
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คาวสัด ุ รวม 135,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 80,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาวสัดสุาํนกังาน  ทีใ่ชในการปฏบิตังิานของกองคลงั ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่   มท 
0808.2/ว 1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑตามหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการจําแนกประเภท
รายจายสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

   
วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ที่ใชในการปฏบิตัิงานของ
กองคลงั ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด 
ที่  มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตาม
หลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการ
จาํแนกประเภทรายจายสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุคอมพิวเตอร  ที่ใชในการปฏบิตังิานของกองคลงั 
ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 
0808.2/ ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  เรือ่ง  แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑตามหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการจําแนกประเภท
รายจายสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

   
  

    
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
งานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 3,390,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 190,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ       

    
โครงการป องกนัและชวยเหลือผูประสบภยั จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาใชจายในการป องกนัและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนผูประสบภยั ที่เกิดจากสาธารณภยัตางๆ  เชน การ
ป องกนัและแกไขปญัหาอุทกภยั  น้ําป าไหลหลาก  แผนดินถลม 
ภยัแลง  ภยัหนาว อคัคภียั วาตภยั ไฟป า  และภยัพบิตัติางๆ ทีอ่าจ
มขีึน้ รวมท ัง้เป็นคาใชจายในการฝึกซอมแผนการป องกนัภยั และ
ชวยเหลือผูประสบภยัในดานตางๆ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร
การพฒันาดานสงเสรมิพฒันาคณุภาพชีวติ  รายการที ่3 หนา 89) 

      

    
โครงการฝึกซอมแผนปฏบิตักิารป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกซอมแผนปฏิบตัิการป องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  โดยจายเป็นคาสมนาคุณวทิยากร  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครือ่งดืม่  คาจางเหมาบรกิาร  คาวสัดุสาํนกังาน  
คาวสัดโุฆษณาและเผยแพร คาใชจายในพธีิเปิด-ปิด คาวสัดุเครือ่ง
แตงกาย และคาใชจายอืน่ๆ ที่เกีย่วของในการฝึกซอมแผนปฏบิตัิ
การป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร
การพฒันาดานสงเสรมิพฒันาคณุภาพชีวติ รายการที ่4 หนา 89) 
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน จาํนวน 70,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมคัรป องกนั
ภยัฝ ายพลเรือน (อปพร.)  โดยจายเป็นคาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาจางเหมาบริการ  คา
วสัดสุาํนกังาน  คาวสัดุโฆษณาและเผยแพร  คาใชจายในพธีิเปิด-
ปิด  คาวสัดุเครือ่งแตงกาย และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการ
ฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนหลกัสตูร สมาชกิ อปพร. ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร
การพฒันาดานสงเสรมิพฒันาคณุภาพชีวติ รายการที ่1 หนา 89) 

      

   
คาวสัด ุ รวม 50,000 บาท 

  วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาวสัดุเช้ือเพลิงและหลอลืน่  ที่ใชในการปฏบิตังิาน  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่   มท 
0808.2/ว 1248  ลงวนัที่  27  มถิุนายน  2559  เรื่อง แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑตามหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการจําแนกประเภท
รายจายสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 
โดยดําเนินการตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555  ลงวนัที่  22  มีนาคม 2560 เรื่อง หลกัเกณฑและอตัรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลกัษณะคาใชสอย วสัด ุและคาสาธารณูปโภค 

      

  
งบลงทุน รวม 3,200,000 บาท 

  
คาครุภณัฑ รวม 3,200,000 บาท 

   
ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง       

    
โครงการจดัซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําดบัเพลงิแบบอเนกประสงค จาํนวน 3,200,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําดบัเพลงิแบบอเนกประสงค 
จํานวน 1  คนั  ต ั้งจายตามราคาทองตลาด  โดยมีคุณลกัษณะ
ท ั่วไป  ดงัน้ี 
     เครือ่งยนตดเีซล  ขนาด 6 ตนั 6 ลอ มีกําลงัแรงมาไมนอยกวา  
240 แรงมา  ตอนทายตดิต ัง้ถงับรรจุน้ําไมนอยกวา  8,000 ลิตร  
พรอมแทนปืนฉีดน้ําดบัเพลิง  มีทอดูดน้ํา  ทอสงน้ําอยูดานทาย
รถยนตพรอมแผงควบคุมการทํางาน  ตวัรถและอุปกรณทุกชนิด
เป็นของใหมไมเคยใชงานมากอน  โรงงานผูผลิตตองผานการ
รบัรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001  และมาตรฐานดาน
ความปลอดภยั 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม 
คร ัง้ที ่1  แบบ ผ.08  รายการที ่1  หนา 11) 

      

   
  

    
   

  
    

แผนงานการศกึษา 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 370,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 300,000 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) รวม 300,000 บาท 

   
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 300,000 บาท 

      
  เพื่อจายเป็นเงนิเดือน  และเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจําปี  ใหแก  

พนกังานสวนตาํบล  ตาํแหนง  นกัวชิาการศกึษา 
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งบดาํเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 60,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ใหแก  
พนกังานสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กาํหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็น
เงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ ใหเป็นรายจายอืน่ของ
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น  พ . ศ .  2557 แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการ  พนกังานสวนตําบลจงัหวดัสุราษฎรธานี  เรื่อง  
หลกัเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงนิประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจําปีสําหรบั
พนกังานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนกังานจาง  ขององคการ
บรหิารสวนตาํบล  พ.ศ. 2558 

      

   
คาเชาบาน จาํนวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่เป็นเงนิสวสัดกิารคาเชาบาน ใหแก  พนกังานสวนตาํบล ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิน่  พ.ศ. 2548 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ 

      

   
เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงนิสวสัดกิารชวยเหลือการศกึษาบุตร  สําหรบั พนกังาน
สวนตําบลหรือผูมีสทิธิ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2541  และทีแ่กไขเพิม่เตมิ  ตามประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษา  และคาเลาเรียนทีก่รมบญัชีกลางกาํหนด 

      

   
คาใชสอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  เ พื่อจ าย เ ป็นคาใช จ า ยในการ เดินทางไปราชการ ท ั้ง ใน
ราชอาณาจ ักรและนอกราชอาณาจ ักร  เชน  คา เบี้ย เ ล้ียง
เดนิทาง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน  คาผานทางดวนพเิศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิและ
คาลงทะเบียนตางๆ  ทีจ่ําเป็นในการเดนิทางไปราชการ  หรือการ
อบรม สมัมนาของพนกังานสวนตาํบล  พนกังานจางภารกจิ  และ
พนกังานจางท ั่วไป ตลอดจนผูมสีทิธเิบกิไดตามระเบยีบฯ 

      

   
  

    
   

  
    

 
งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 4,843,070 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,435,260 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) รวม 1,435,260 บาท 

   
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 957,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นเงนิเดือน  เงนิตกเบกิข ัน้เงนิเดือน  และเงนิปรบัปรุง
เงินเดือนประจําปี  ใหแก  พนกังานสวนตําบล  ตําแหนงครู/ครู
ผูดแูลเด็ก  จาํนวน  4  อตัรา 
    ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน 
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คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 435,360 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  เงินตกเบิก  และเงิน
ปรบัปรุงคาตอบแทนพนกังานจางประจําปี  ใหแก  พนกังานจาง
ตามภารกิจ ตําแหน ง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  3  อตัรา 
    ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน 

      

   
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 42,900 บาท 

      

  เพือ่เป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจางตามภารกจิ 
ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  3  อตัรา  ตามหนงัสือ
สาํนกังาน  ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3 / ว 1372  ลง
วนัที ่1 กรกฎาคม  2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑการใหพนกังาน
สวนทองถิ่น ลูกจางและพนกังานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรบัเงินเพิ่มการครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ประกอบ
กบัประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตาํบลจงัหวดัสุราษฎรธานี  
เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑและเงื่อนไขการใหพนกังานสวนตําบล  
ลูกจางและพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรบัเงิน
เพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที ่13 สงิหาคม 2558 
    ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน 

      

  
งบดาํเนินงาน รวม 1,859,810 บาท 

  คาตอบแทน รวม 110,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ใหแก  
พนกังานสวนตําบล  และพนกังานจางตามภารกิจ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจําปีแกพนกังาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2557  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จงัหวดัสุราษฎรธานี  เรื่อง  หลกัเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการ
กาํหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็น
เงินรางวลัประจําปีสําหรบัพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และ
พนกังานจาง ขององคการบรหิารสวนตาํบล  พ.ศ. 2558 

      

   
เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงนิสวสัดิการชวยเหลือการศกึษาบุตร สําหรบั พนกังาน
สวนตําบล  ตามประเภทและอตัราเงนิบํารุงการศกึษาและคาเลา
เรียนทีก่รมบญัชีกลางกาํหนด 
     ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน 

      

   
คาใชสอย รวม 786,200 บาท 

   
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ       

    
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เ พื่อจ าย เ ป็นคาใช จ า ยในการ เดินทางไปราชการ ท ั้ง ใน
ราชอาณาจ ักรและนอกราชอาณาจ ักร  เชน  คา เบี้ย เ ล้ียง
เดนิทาง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน  คาผานทางดวนพเิศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิและ
คาลงทะเบียนตางๆ  ทีจ่ําเป็นในการเดนิทางไปราชการ  หรือการ
อบรม สมัมนาของพนกังานสวนตาํบล  พนกังานจางภารกจิ  และ
พนกังานจางท ั่วไป ตลอดจนผูมสีทิธเิบกิไดตามระเบยีบฯ 
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โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 706,200 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงินสนบัสนุนคาใชจายในการจดัการดานการศึกษาใน
สถานศึกษาสงักดัองคการบริหารสวนตําบลทาสะทอน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการนําเงิน
รายไดของสถานศกึษาไปจดัสรรเป็นคาใชจายในการจดัการศกึษา
ในสถานศึกษาสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551, 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว  2989 
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  ซกัซอมแนวทางการจดัทํา
งบประมาณรายจาย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่  และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท. 0816.2/ ว  3301  ลงวนัที่ 14  มิถุนายน  2560 
เรื่อง  ซกัซอมแนวทางการจดัทํางบประมาณรายจายรองรบัเงิน
อุดหนุนท ั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ท ั้งน้ี  จะเบิกจายตอเมื่อไดรบั
การจดัสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่)  โดย
มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1. คาอาหารกลางวนั   เป็นเงนิ   524,300  บาท 
เพื่อเป็นคาอาหารกลางวนัสําหรบัเด็กเล็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก
ขององคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน  อตัรามื้อละ 20  บาทตอ
คน  จาํนวน  245 วนั  แยกเป็น 

     1.1  ศนูยพฒันาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน 
(บานบอกรงั) จาํนวน  40 คน   เป็นเงนิ  196,000  บาท 
     1.2  ศนูยพฒันาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน 
(บานนาคอ) จาํนวน  43 คน   เป็นเงนิ  210,700  บาท 
     1.3  ศนูยพฒันาเด็กกอนเกณฑประจาํมสัยดิอกีอมสุซอลาฮ 
จาํนวน  24 คน   เป็นเงนิ   117,600  บาท 

2. คาจดัการเรียนการสอน  เป็นเงนิ   181,900  บาท 
เพือ่เป็นคาจดัการเรียนการสอน  สาํหรบัเด็กเล็กในศนูยพฒันาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลทาสะทอน  โดยใชจํานวนเด็ก
เล็ก  ณ วนัที่ 10 มิถุนายน 2560  ในการจดัสรรอตัราคนละ  
1,700  บาทตอปี  แยกเป็น 

     2.1  ศนูยพฒันาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน  
(บานบอกรงั) จาํนวน  40 คน   เป็นเงนิ   68,000 บาท 
     2.2  ศนูยพฒันาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน  
(บานนาคอ) จาํนวน  43 คน   เป็นเงนิ   73,100 บาท 
     2.3  ศนูยพฒันาเด็กกอนเกณฑประจาํมสัยดิอกีอมสุซอลาฮ  
จาํนวน  24 คน   เป็นเงนิ   40,800 บาท 
     ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร
ที ่4  รายการที ่2   หนา 93) 

      

   
คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรกัษาทรพัยสนิ  เพือ่ใหสามารถใช

งานไดตามปกตทิุกกรณี  ยกเวน เขาเงื่อนไขโครงสรางครุภณัฑ
ขนาดใหญ  และสิง่กอสราง  ฯลฯ 
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คาวสัด ุ รวม 963,610 บาท 

   
วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุงานบานงานครวั  สําหรบัศูนยพฒันาเด็กของ
องคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน  ตามหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 
27 มถิุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเป็น
วสัดุและครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

   
คาอาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 923,610 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรบัเด็กเล็ก,  เด็กอนุบาล  และ
เด็ก ป. 1 - ป. 6  ในอตัราคนละ 7.37  บาท จํานวน  260 วนั  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ 
ว 3301  ลงวนัที่ 14  มิถุนายน  2560  เรื่อง  ซกัซอมแนวทาง
การจดัทํางบประมาณรายจายรองรบัเงินอุดหนุนท ั่วไปดาน
การศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  "ท ั้งน้ี จะเบิกจายตอเมื่อไดรบัการจดัสรรจากกรม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่"   แยกเป็น 

1.  โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

   1.1  โรงเรียนบานบอกรงั         จาํนวน   246  คน   
           เป็นเงนิ   471,386  บาท 
   1.2  โรงเรียนบานนาคอ          จาํนวน     85   คน    
           เป็นเงนิ  162,877   บาท 
   1.3  โรงเรียนบานหนองจอก    จาํนวน     44   คน    
           เป็นเงนิ  84,313   บาท 

2.  ศนูยพฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) ที ่อปท. จดัต ัง้ขึน้เองและรบัถาย
โอนภารกจิ 
2.1  ศนูยพฒันาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน  

(บานบอกรงั)  จาํนวน   40   คน   เป็นเงนิ  76,648   บาท 
2.2  ศนูยพฒันาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน  

(บานนาคอ) จาํนวน   43   คน   เป็นเงนิ   82,397   บาท 
2.3  ศนูยพฒันาเด็กกอนเกณฑประจาํมสัยดิอกีอมสุซอลาฮ  

จาํนวน  24 คน  เป็นเงนิ   45,989   บาท 
     ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร
ที ่4  รายการที ่13   หนา 95) 

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาวสัดุคอมพวิเตอร  สําหรบัศูนยพฒันาเด็กขององคการ
บรหิารสวนตาํบลทาสะทอน  ตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครอง
ท อ ง ถิ่ น   ด ว น ที่ สุ ด   ที่   ม ท  0808.2/ว  1248  ล ง ว ัน ที่   27  
มถิุนายน  2559  เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ
และครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิง่ของที่จดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ 
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งบลงทุน รวม 24,000 บาท 

   
คาครุภณัฑ รวม 24,000 บาท 

   
ครุภณัฑสาํนกังาน       

    
โครงการจดัซ้ือตูเก็บเอกสาร จาํนวน 11,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นคาจดัซ้ือตูเหล็ก ขนาด  2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู  
ราคาตูละ  5,500.00  บาท  สําหรบัศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ประจํามสัยดิอีกอมุสซอลาฮ  โดยมีรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑของสาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ  ที่  นร.0731.1/ว 60  ลงวนัที ่
17  มนีาคม  2560  ดงัน้ี 

1)  มมีอืจบัชนิดบดิ 
2)  มแีผนช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ 
3)  คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม  
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564   แบบ ผ.08  
รายการที ่3  หนา 121) 

      

   
ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร       

    
โครงการจดัซ้ือโทรทศัน แอล อ ีด ี(LED TV) จาํนวน 13,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นคาจดัซ้ือโทรทศัน แอล อี ดี (LED TV)  ระดบัความ
ละเอยีดจอภาพ  1920 x 1080  พกิเซล  ขนาด  32  น้ิว  สาํหรบั
ศูนยพฒันาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทาสะทอน (บานนาคอ) 
จํานวน 1 เค รื่อง  ราคา 13,000  บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลกัษณะเฉพาะ ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑของสํานกั
มาตรฐานงบประมาณ ตามหนงัสือสํานกังบประมาณ  ที่ นร.
0731.1/ว 60 ลงวนัที ่ 17  มนีาคม  2560  ดงัน้ี 

1. ระดบัความละเอยีด เป็นความละเอยีดของจอภาพ  
(Resolution) 1920 x 1080  พกิเซล 
2. ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาดจอภาพข ัน้ตํ่า  32 น้ิว 
3. แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED  Backlight 
4. ชองตอ  HDMI  ไมนอยกวา  2  ชองสญัญาณ  เพือ่การ
เชือ่มตอสญัญาณภาพและเสียง 
5. ชองตอ USB  ไมนอยกวา  1  ชองสญัญาณ  รองรบัไฟลภาพ  
เพลง  และภาพยนตร 
6. มตีวัรบัสญัญาณ Digital  ในตวั 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564   แบบ ผ.08  
รายการที ่1  หนา 121) 
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  งบเงนิอุดหนุน รวม 1,524,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุน รวม 1,524,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 1,524,000 บาท 

      

  อดุหนุนสาํหรบัสนบัสนุนโครงการอาหารกลางวนั   
ต ัง้ไว  1,524,000.00 บาท 
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสําหรบัสนับสนุนอาหารกลางวนั ใหแก เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป. 1 - ป. 6 ในโรงเรียนสงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข ั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) อตัรามื้อละ 20 บาทตอคน  จํานวน  
200 วนั  ต ั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท.  
0808.2/ ว  3616  ลงว ันที่  24  มิ ถุ นายน  2559 เ รื่ อง ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ 
ว  2989  ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2560  เรือ่ง  ซกัซอมแนวทางการจดัทํา
งบประมาณรายจาย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่  มท. 
0816.2/ ว  3301  ลงวนัที่ 14  มถิุนายน  2560  เรื่อง  ซกัซอมแนวทาง
การจดัทํางบประมาณรายจายรองรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไปดานการศกึษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ท ัง้น้ี  จะ
เบกิจายตอเมือ่ไดรบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่)  โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. อดุหนุนโรงเรียนบานบอกรงั      เป็นเงนิ   984,000  บาท 
2. อดุหนุนโรงเรียนบานนาคอ        เป็นเงนิ   360,000  บาท 
3. อดุหนุนโรงเรียนบานหนองจอก  เป็นเงนิ   180,000  บาท 
ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร
ที่ 4  รายการที่ 1  หนา 108 และแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564  เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่1  รายการที ่1  หนา 13) 

      

   
  

    
แผนงานสาธารณสขุ 

 งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 150,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    
โครงการควบคุมและป องกนัโรคตดิตอ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาใชจายในการควบคุมและป องกนัโรคตดิตอ  โดยจายเป็นคา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมา
บริการ  คาวสัดุสํานกังาน คาวสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาวสัดุ
โฆษณาและเผยแพร คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด  และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกีย่วของในการควบคมุและป องกนัโรคตดิตอ  ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานสงเสรมิพฒันาคณุภาพชีวติ รายการที ่1 หนา 82) 

      

   
คาวสัด ุ รวม 50,000 บาท 

   วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ที่ใชในการควบคุม 
ป องกนัและระงบัโรคตดิตอ ขององคการบริหารสวนตําบล  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท 
0808.2/ว 1248  ลงว ันที่   27  มิถุนายน  2559  เ รื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตามหลกัการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 3,050,800 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,524,800 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) รวม 1,524,800 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,106,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นเงนิเดือน  และเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจําปี  ใหแก  
พนกังานสวนตําบล  สงักดักองชาง  ไดแก   ผูอาํนวยการกองชาง  
(นกับรหิารงานชาง  ระดบัตน),  นายชางโยธา จํานวน  2  อตัรา,  
เจาพนกังานการประปา 

      

   เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ใหแก  ผูอํานวยการกองชาง  
(นกับริหารงานชาง  ระดบัตน) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานสวนตําบลจงัหวดัสุราษฎรธานี  เรื่อง  หลกัเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตาํบล  แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่37) พ.ศ. 2559 

      

   คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 328,800 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาตอบแทนพนกังานจาง และเงินปรบัปรุงคาตอบแทน
พนกังานจางประจําปี  ใหแก  พนกังานจางตามภารกิจ  และ
พนกังานจางท ั่วไป ทีป่ฏบิตังิานในกองชาง  ไดแก 
1.  พนกังานจางตามภารกจิ  ตาํแหนง  ผูชวยเจาพนกังานธุรการ 
2.  พนกังานจางท ั่วไป  ตาํแหนง  พนกังานผลติน้ําประปา   และ
คนงานท ั่วไป  

      

   
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 48,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจางตามภารกจิ
และพนกังานจางท ั่วไป ที่ปฏิบตัิงานในกองชาง  ตามหนงัสือ
สาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3 / ว 1372  ลง
วนัที ่1 กรกฎาคม  2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑการใหพนกังาน
สวนทองถิ่น ลูกจางและพนกังานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดรบัเงนิเพิ่มการครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ประกอบ
กบัประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตาํบลจงัหวดัสุราษฎรธานี  
เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑและเงื่อนไขการใหพนกังานสวนตําบล  
ลูกจางและพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรบัเงิน
เพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่13 สงิหาคม 2558  

      

  งบดาํเนินงาน รวม 1,215,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 175,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 

จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็น 
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ใหแก  พนกังาน
สวนตําบล และพนักงานจางท ั่ วไป ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  วาดวยการกาํหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจําปีแกพนกังานสวนทองถิน่ 
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  
และประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจงัหวดัสุราษฎร
ธานี  เรือ่ง  หลกัเกณฑ  เงือ่นไข  และวธีิการกาํหนดเงนิประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจําปี
สําหรบัพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจาง  ของ
องคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ. 2558 
       ต ัง้ไว       70,000   บาท 
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  2. คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  คณะกรรมการ
จดัซ้ือหรือจดัจาง  คณะกรรมการตรวจการจาง  เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  คณะกรรมการ
จดัซ้ือหรือจดัจาง  คณะกรรมการตรวจการจางขององคการบรหิาร
สวนตาํบล 
       ต ัง้ไว      30,000   บาท 

      

   
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  ใหแก  
พนกังานสวนตําบล พนกังานจางตามภารกิจ และพนกังานจาง
ท ั่วไป  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 1562  
ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง  การเบกิจายคาตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

      

   
คาเชาบาน จาํนวน 60,000 บาท 

      
  เพื่อเป็นเงนิสวสัดกิารคาเชาบาน ใหแก พนกังานสวนตําบล ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ 

      

   
คาใชสอย รวม 440,000 บาท 

   
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 200,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารตางๆ ทีจ่าํเป็น   เชน 
- คาจางเหมาขดุลอกค ู  คลอง   ทอระบายน้ํา 
- คาจางเหมาจดัทาํของ  และจดัทาํโครงการตางๆ ทีจ่าํเป็น ฯลฯ 
- คาตดิต ัง้ไฟฟ า 
  (1) คาปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการ
ไดใชบริการไฟฟ า รวมถึงคาติดต ั้งหมอแปลง เครื่องวดัและ
อปุกรณไฟฟ า ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องการไฟฟ า 
  (2) คาจางเหมาเดินสายและติดต ั้งอุปกรณ ไฟฟ าเพิ่มเติม  
คาธรรมเนียม  รวมถึงการปร ับปรุงระบบไฟฟ า  การเพิ่ม
กําลงัไฟฟ า การขยายเขตไฟฟ า การบํารุงรกัษา หรือซอมแซม
ระบบไฟฟ าและอปุกรณ 
- คาตดิต ัง้ประปา 
   (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ไดใชบรกิารน้ําประปา รวมถงึคาตดิต ัง้มาตร
วดัน้ําและอปุกรณประปา ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องการประปา 
  (2) คาจางเหมาเดนิทอประปาและตดิต ัง้อุปกรณประปาเพิม่เตมิ  
รวมถึง การปรบัปรุงระบบประปา การบํารุงรกัษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอปุกรณ 
- คาติดต ั้งโทรศพัท   คาใชจายตางๆ  ในการติดต ั้งโทรศพัท  
ยกเวนคาตูสาขา  คาเครื่องโทรศพัทพวงภายใน และเครื่อง 
โทรศพัทภายใน 
- คาตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตางๆ 
           ฯลฯ 

      

   
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  เ พื่อจ าย เ ป็นคาใช จ า ยในการ เดินทางไปราชการ ท ั้ง ใน
ราชอาณาจ ักรและนอกราชอาณาจ ักร  เชน  คา เบี้ย เ ล้ียง
เดนิทาง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน  คาผานทางดวนพเิศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิและ
คาลงทะเบียนตางๆ  ทีจ่ําเป็นในการเดนิทางไปราชการ  หรือการ
อบรม สมัมนาของพนกังานสวนตาํบล  พนกังานจางภารกจิ  และ
พนกังานจางท ั่วไป ตลอดจนผูมสีทิธเิบกิไดตามระเบยีบฯ 
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คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรกัษาทรพัยสนิ  เพือ่ใหสามารถใช
งานไดตามปกตทิุกกรณี  ยกเวน เขาเงื่อนไขโครงสรางครุภณัฑ
ขนาดใหญ  และสิง่กอสราง  ฯลฯ 

โดยในสวนของคาซอมแซมบํารุงรกัษายานพาหนะดําเนินการ
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1555  ลงวนัที ่ 
22  มีนาคม 2560 เรื่อง หลกัเกณฑและอตัราคาใชจายประกอบ 
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลกัษณะคาใชสอย  
วสัด ุและคาสาธารณูปโภค 

      

   
คาวสัด ุ รวม 600,000 บาท 

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุสํานกังาน  ที่ใชในการปฏิบตัิงานขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตาม
หลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการ
จาํแนกประเภทรายจายสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

   
วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาวสัดไุฟฟ าและวทิยุ  ทีใ่ชในการปฏบิตังิานขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตาม
หลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการ
จาํแนกประเภทรายจายสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

   
วสัดกุอสราง จาํนวน 150,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาวสัดกุอสราง  ทีใ่ชในการปฏบิตังิานขององคการบรหิาร
สวนตําบล  ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
ที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1248  ลงว ันที่   27  มิถุนายน  2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตาม
หลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการ
จาํแนกประเภทรายจายสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาวสัดุยานพาหนะและขนสง  ทีใ่ชในการปฏบิตังิานของ
องคการบริหารสวนตําบล  ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิน่  ดวนทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27 มถิุนายน  
2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิง่ของที่จดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ 
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   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ที่ใชในการปฏบิตัิงานของ
องคการบริหารสวนตําบล  ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิน่  ดวนทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27 มถิุนายน 
2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิง่ของที่จดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ  และเป็นคาวสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  สําหรบัรถยนต
หรือเครื่องจกัรกลของหนวยงานอืน่ทีม่าปฏบิตังิานใหกบัองคการ
บรหิารสวนตาํบล ฯลฯ 
โดยดําเนินการตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555  ลงวนัที่  22  มีนาคม 2560 เรื่อง หลกัเกณฑและอตัรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลกัษณะคาใชสอย วสัด ุและคาสาธารณูปโภค 

      

   
วสัดกุารเกษตร จาํนวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุการเกษตร  ที่ใชในการปฏิบตัิงานขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตาม
หลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการ
จาํแนกประเภทรายจายสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุคอมพิวเตอร  ที่ใชในการปฏบิตังิานขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตาม
หลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  และตวัอยางการ
จาํแนกประเภทรายจายสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

  
งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

   
คาครุภณัฑ รวม 100,000 บาท 

   คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาโครงสรางของครุภณัฑขนาดใหญ  
เชน  เครือ่งจกัรกล  ยานพาหนะ ไดแก  การยกเครื่องใหม, ปะผ ุ 
ทําสีท ั้งคนั,  เปลี่ยนครชัซี   ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกต ิ
หรือคาซอมกลาง 

      

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 211,000 บาท 

  เงนิอดุหนุน รวม 211,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 211,000 บาท 

      

  อุดหนุนสํานกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎรธานี 
เพื่อจายเป็นเงนิอุดหนุนโครงการวางและจดัทําผงัชุมชนองคการ
บริหารสวนตําบล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ใหแก 
สํานกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎรธานี  จํานวน  
211,000  บาท (รายละเอยีดตามหนงัสือสาํนกังานโยธาธกิารและ
ผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎรธานี  ที่ สฎ.  0022/ 851  ลงวนัที่ 28  
เมษายน 2560) 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  เพิ่มเติม  
คร ัง้ที ่1 ยุทธศาสตรการพฒันาดานสงเสริม  พฒันาคุณภาพชีวิต  
รายการที ่ 1  หนา  10) 
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งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 3,187,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 399,500 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) รวม 399,500 บาท 

   
คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 361,200 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาตอบแทนพนกังานจาง และเงินปรบัปรุงคาตอบแทน
พนกังานจางประจําปี  ใหแก  พนกังานจางตามภารกิจ  และ
พนกังานจางท ั่วไป ทีป่ฏบิตังิานในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
กาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล ไดแก 

1.  พนกังานจางตามภารกจิ  ตาํแหนง  พนกังานขบัเครือ่งจกัรกล
ขนาดเบา 

2.  พนกังานจางท ั่วไป  ตําแหนง  คนงานประจํารถขยะ และ
คนงานท ั่วไป 

      

   
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 38,300 บาท 

      

  เพือ่เป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจางตามภารกจิ  
ตําแหนง พนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดเบา และพนกังานจาง
ท ั่วไป  ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ  และคนงานท ั่วไป ตาม
หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 /
ว 1372  ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑการ
ใหพนกังานสวนทองถิ่น  ลูกจางและพนกังานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรบัเงินเพิ่มการครองชีพช ั่วคราว (ฉบบั
ที่ 2)  ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตําบล
จงัหวดัสุราษฎรธานี เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑและเงือ่นไขการให
พนกังานสวนตําบล  ลูกจางและพนกังานจางขององคการบริหาร
สวนตาํบลไดรบัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที ่ 
13 สงิหาคม 2558 

      

  
งบดาํเนินงาน รวม 2,788,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 45,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ใหแก  
พนกังานจางตามภารกิจ และพนกังานจางท ั่วไป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจําปีแกพนกังาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2557  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จงัหวดัสุราษฎรธานี  เรื่อง  หลกัเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการ
กาํหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็น
เงินรางวลัประจําปีสําหรบัพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และ
พนกังานจาง  ขององคการบรหิารสวนตาํบล  พ.ศ. 2558 

      

   
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  ใหแก  
พนกังานจางตามภารกิจ และพนกังานจางท ั่วไป  ตามหนงัสือ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท  0808.4 /ว  1562 ล ง ว ัน ที่  15  
พฤษภาคม 2550  เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบตังิาน
นอกเวลาราชการ  ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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คาใชสอย รวม 2,580,000 บาท 

   
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 2,500,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารกาํจดัขยะมูลฝอย 
-  คาจางเหมาบรกิารกาํจดัขยะมลูฝอย  ทีเ่กดิขึน้ใหม 
-  คาจางเหมาบรกิารขดุขนยายและกาํจดัขยะมูลฝอย  จากกองขยะใตแนว
เสาไฟฟ าไปกาํจดัอยางถูกตองตามหลกัวชิาการ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่1  
ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสรมิ สนบัสนุนการทองเทีย่ว และการ
อนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  รายการที ่1  หนา  9) 

      

   
คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 80,000 บาท 

      
  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรกัษาทรพัยสนิ  เพือ่ใหสามารถใช

งานไดตามปกตทิุกกรณี  ยกเวน เขาเงื่อนไขโครงสรางครุภณัฑ
ขนาดใหญ  และสิง่กอสราง  ฯลฯ 

      

   
คาวสัด ุ รวม 163,000 บาท 

   
วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 8,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาวสัดงุานบานงานครวั  ทีใ่ชในการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของ
กบัการกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตามหนงัสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด  ที ่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 
27 มถิุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จดัเป็น
วสัดุและครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุยานพาหนะและขนสง  ที่ใชในการปฏิบตัิงานที่
เกี่ยวของกบัการกําจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล  ตามหนงัสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนทีสุ่ด  ที ่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่ 27 มถิุนายน 2559  เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 

      

   
วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 90,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ที่ใชในการปฏิบตัิงานที่
เกี่ยวของกบัการกําจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล  ตามหนงัสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนทีสุ่ด  ที ่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่ 27 มถิุนายน 2559  เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 
โดยดําเนินการตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555  ลงวนัที่  22  มีนาคม 2560 เรื่อง หลกัเกณฑและอตัรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลกัษณะคาใชสอย วสัด ุและคาสาธารณูปโภค 

      

   
วสัดเุครือ่งแตงกาย จาํนวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาวสัดุเครื่องแตงกาย  ทีใ่ชในการปฏบิตังิานที่เกี่ยวของ
กบัการกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตามหนงัสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิน่  ดวนทีสุ่ด  ที ่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 
27 มถิุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จดัเป็น
วสัดุและครุภณัฑตามหลกัการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  และตวัอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 660,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 660,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 660,000 บาท 

   
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    
โครงการ รกัน้ํา รกัป า รกัษาแผนดนิ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการ รกัน้ํา รกัป า รกัษา
แผนดิน  ตามแนวพระราชดําริในการอนุรกัษทรพัยากรน้ําและป า  
รวมท ัง้สรางจติสาํนึกของประชาชนในการรกัษาสิง่แวดลอมและอนุรกัษ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรการ
พ ัฒนาดานการสงเสริม  สนับสนุนการทองเที่ยวและอนุร ักษ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  รายการที ่ 4  หนา  97) 

      

    
โครงการจดัประชุมประชาคมทองถิน่เพือ่จดัทาํ/ทบทวน/เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลงแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ 

จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัประชุมประชาคมทองถิน่เพือ่จดัทํา/ทบทวน/
เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงแผนพฒันาทองถิ่นสีปี่  โดยจายเป็นคาใชจายใน
พิ ธี เปิด-ปิด  ค าว ัสดุ สํ าน ักงาน ค าว ัสดุ โฆษณาและเผยแพร  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครือ่งดืม่  คาตอบแทนวทิยากร  คาจางเหมา
บรกิารตางๆ  คาใชจายอืน่  ๆ ทีจ่าํเป็น ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานบรหิารจดัการบานเมอืงทีด่ ีรายการที ่1 หนา 102) 

      

    
โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดงูานสาํหรบักลุมผูนําองคกรตางๆ  
และบคุลากรขององคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน 

จาํนวน 500,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสําหรบักลุมผูนํา
องคกรตาง  ๆในตาํบลทาสะทอน รวมถึงผูบริหาร สมาชกิสภา  พนกังาน
สวนตําบล และพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบลทาสะทอน  
โดยจายเป็น คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครือ่งดืม่  คาวสัดุสาํนกังาน  คาเชาทีพ่กั  คาพาหนะในการเดนิทาง  คา
ของขวญั/ของที่ระลึกในการดูงาน คาสถานที่ฝึกอบรม คาจดัทํา
เอกสาร คาจางเหมาบรกิาร  คาวสัดุอืน่ ๆ  ทีจ่ําเป็นตองใชในระหวางการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานบรหิารจดัการบานเมอืงทีด่ ี รายการที ่ 2  หนา102) 

      

    
โครงการพฒันาสภาเด็กและเยาวชนตาํบลทาสะทอน จาํนวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายในการพฒันาสภาเด็กและเยาวชนตาํบลทาสะทอน  โดย
จายเป็นคาใชจายในพธีิเปิด-ปิด  คาวสัดุสํานกังาน คาวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร   คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วทิยากร  คาจางเหมาบรกิารตางๆ   คาใชจายอืน่  ๆ ทีจ่าํเป็น ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ รายการที ่ 2  หนา  85) 

      

    
โครงการรณรงคป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายในการรณรงคป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ  โดย
จายเป็นคาใชจายในพธีิเปิด-ปิด  คาวสัดุสาํนกังาน  คาวสัดโุฆษณาและ
เผยแพร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาตอบแทน
วทิยากร  คาจางเหมาบรกิารตางๆ   คาใชจายอืน่  ๆ ทีจ่าํเป็น ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ รายการที ่ 3  หนา  85) 
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โครงการสงเสรมิกลุมอาชีพ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายในการสงเสรมิกลุมอาชีพ  การฝึกอบรมใหความรู  โดย
จายเป็นคาใชจายในพธีิเปิด-ปิด  คาวสัดุสาํนกังาน  คาวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร   ค าอาหาร,  อาหารว างและเครื่องดื่ม ค าตอบแทน
วทิยากร  คาจางเหมาบรกิารตางๆ   คาใชจายอืน่  ๆ ทีจ่าํเป็น ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานเศรษฐกจิ  รายการที ่ 3   หนา  77) 

      

   
  

    
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 300,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 300,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 300,000 บาท 

   
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    
โครงการแขงขนักีฬาเซปกัตะกรอ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนัแขงขนักีฬาเซปกัตะกรอ  เพื่อ
เป็นการสรางความปรองดองสมานฉนัทใหเกิดขึน้ในทองถิ่น  โดยจาย
เป็น คาจดัเตรียมสนามแขงขนั  คาอุปกรณกีฬา  คาตอบแทนเจาหนาที่
ประจําสนาม  คาตอบแทนเจาหนาที่จดัการแขงขนักีฬา  คาตอบแทน
กรรมการตดัสิน  คาชุดกีฬา  คาโลหรือถวยรางวลั  เงินหรือของ
รางวลั  คาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็นเกี่ยวกบัการจดัการแขงขนักีฬา ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบกิคาใชจายในการจดังาน  การ
จดัการแขงขนักีฬา  และการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาองคกร
ปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานสงเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ  รายการที ่4  หนา 81) 

      

    
โครงการแขงขนักีฬาประเพณีประจาํตาํบล จาํนวน 200,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนัฟุตบอลประเพณีตาํบลทาสะทอน  
"ทาสะทอนคพั" คร ัง้ที่ 28  เพือ่เป็นการสรางความปรองดองสมานฉนัท
ใหเกิดขึ้นในทองถิ่น  โดยจายเป็น คาจดัเตรียมสนามแขงขนั  คา
อปุกรณกีฬา  คาตอบแทนเจาหนาทีป่ระจําสนาม  คาตอบแทนเจาหนาที่
จดัการแขงขนักีฬา คาตอบแทนกรรมการตดัสนิ  คาชุดกีฬา  คาโลหรือ
ถวยรางวลั  เงินหรือของรางวลั  คาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็นเกี่ยวกบัการ
จดัการแขงขนักีฬา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจดังาน  การจดัการแขงขนักีฬา  และการสงนกักีฬาเขา
รวมการแขงขนักีฬาองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานสงเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ รายการที ่1 หนา 81) 

      

    
โครงการแขงขนักีฬาฟุตซอล ตาํบลทาสะทอน จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนัแขงขนักีฬาฟุตซอล ตําบล     
ทาสะทอน  เพื่อเป็นการสรางความปรองดองสมานฉนัทใหเกิดขึ้นใน
ทองถิ่น  โดยจายเป็น คาจดัเตรียมสนามแขงขนั  คาอุปกรณกีฬา  
คาตอบแทนเจาหนาทีป่ระจาํสนาม  คาตอบแทนเจาหนาทีจ่ดัการแขงขนั
กีฬา  คาตอบแทนกรรมการตดัสิน  คาชุดกีฬา  คาโลหรือถวยรางวลั  
เงนิหรือของรางวลั  คาใชจายอืน่  ๆ ทีจ่ําเป็นเกีย่วกบัการจดัการแขงขนั
กีฬา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกิคาใชจายในการจดั
งาน  การจดัการแขงขนักีฬา  และการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสีปี่ พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเตมิ  คร ัง้ที่ 1  
ยุทธศาสตรการพฒันาดานสงเสริม พฒันาคุณภาพชีวิต  รายการ
ที ่1  หนา  8) 
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 งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ รวม 240,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 240,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 240,000 บาท 

   
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    
โครงการจดังานประเพณีวนัลอยกระทง จาํนวน 120,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการจดังานประเพณีวนัลอยกระทง  
ประจําปี  2560  เพื่อสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคญัและ
ร ัก ษ าไว ซึ่ ง ศิ ลป ว ัฒ น ธรร ม  แ ละป ระ เ พณี อ ันดี ง าม ขอ ง
ทองถิน่  และสงเสรมิใหเกดิความรกัใครสามคัคปีรองดองกนั 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร
การพฒันาดานการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  จารีตประเพณี
ทองถิน่  ภมูปิญัญาทองถิน่  รายการที ่1  หนา  91) 

      

    
โครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต  
ประจําปี  2561  เพื่อสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคญัและ
ร ัก ษ าไว ซึ่ ง ศิ ลป ว ัฒ น ธรร ม  แ ละป ระ เ พณี อ ันดี ง าม ขอ ง
ทองถิน่  และสงเสรมิใหเกดิความรกัใครสามคัคปีรองดองกนั 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร
การพฒันาดานการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  จารีตประเพณี
ทองถิน่  ภมูปิญัญาทองถิน่  รายการที ่2  หนา  91) 

      

    
โครงการจดังานวนัจบปีจบเดอืน จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจดังานวนัจบปีจบเดือน  
ประจําปี  2561  เพื่อสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคญัและ
ร ัก ษ าไว ซึ่ ง ศิ ลป ว ัฒ น ธรร ม  แ ละป ระ เ พณี อ ันดี ง าม ขอ ง
ทองถิน่  และสงเสรมิใหเกดิความรกัใครสามคัคปีรองดองกนั 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร
การพฒันาดานการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  จารีตประเพณี
ทองถิน่  ภมูปิญัญาทองถิน่  รายการที ่3  หนา  91) 

      

    
โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาต ิ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจดังานวนัเด็กแหงชาต ิ 
ประจําปี  2561  เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดตระหนกัถึง
ความสําคญั และรูจกับทบาทหนาที่ของตนเอง  ยึดม ั่นในสถาบนั
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิทรงเป็นประมุข  และเป็นการ
สนบัสนุนพฒันาการของเด็ก 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร
การพฒันาดานการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  จารีตประเพณี
ทองถิน่  ภมูปิญัญาทองถิน่  รายการที ่6  หนา  91) 

      

   
  

    
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 8,091,070 บาท 

  งบกลาง รวม 8,091,070 บาท 

   งบกลาง รวม 8,091,070 บาท 

   
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 118,700 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  ในอตัรารอยละหา  
ของคาตอบแทนพนกังานจาง ตามพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม  
พ.ศ. 2533  และหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ทีส่ดุ  ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวนัที ่ 22  มกราคม 2557 
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เบีย้ยงัชีพผูสูงอายุ จาํนวน 5,670,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคาใชจายรองรบัการจดัสวสัดิการใหแกผูสูงอายุ ที่มีอายุครบ  
60  ปีบริบูรณขึ้นไป  ที่มีคุณสมบตัิครบถวน  ตามระเบียบ มท.วาดวย
หลกัเกณฑ การจายเงนิเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552  และได
ขึน้ทะเบยีนขอรบัเงนิเบีย้ยงัชีพไวกบัองคการบรหิารสวนตาํบลทาสะทอน
แลว  โดยจายอตัราเบีย้ยงัชีพรายเดอืนแบบข ัน้บนัไดสาํหรบั 
     ผูสงูอายุ  60-69  ปี      อตัราคนละ     600  บาท/เดอืน 
     ผูสงูอายุ  70-79 ปี       อตัราคนละ     700  บาท/เดอืน 
     ผูสงูอายุ  80-89  ปี      อตัราคนละ     800  บาท/เดอืน 
     ผูสงูอายุ  90  ปีขึน้ไป  อตัราคนละ  1,000  บาท/เดือน 
ตามหนงัสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1238  ลงวนัที่  23 มิถุนายน 
2560  เรื่อง การซกัซอมแนวทางการต ั้งงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการสราง
หลกัประกนัดานรายไดแกผูสูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนคาใชจาย
สนบัสนุนสวสัดกิารทางสงัคมใหแกผูพกิารและทุพพลภาพ 
ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานสงเสริม พฒันาคุณภาพชีวิต รายการที่ 1 หนา 83และ
แผนพฒันาทองถิ่นสีปี่ พ.ศ. 2561-2564  เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่1  รายการ
ที ่1  หนา 12) 

      

   
เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 1,392,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายรองรบัการจดัสวสัดกิารเบีย้ความพกิารใหแกผูพกิาร  ที่
มีสทิธิต์ามหลกัเกณฑทีก่ําหนด ทีไ่ดจดทะเบียนคนพกิารตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  และไดแสดงความจํานงโดยการ
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรบัเงินเบี้ยความพิการไวกบั อบต.ทาสะทอน
แลว ในอตัราคนละ  800.00 บาท/เดือน  ตามระเบียบ มท. วาดวย
หลกัเกณฑการจายเงนิเบี้ยความพิการใหคนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2559 หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 1238  ลงวนัที ่ 23 มถิุนายน  2560  เรือ่ง การซกัซอมแนวทาง 
การต ัง้งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เงนิอุดหนุน
คาใชจายสนบัสนุนการสรางหลกัประกนัดานรายไดแกผูสูงอายุ และ
รายการเงนิอุดหนุนคาใชจายสนบัสนุนสวสัดกิารทางสงัคมใหแกผูพกิาร
และทุพพลภาพ 
ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานสงเสริม พฒันาคุณภาพชีวิต  รายการที่  2 หนา 83  และ
แผนพฒันาทองถิ่นสีปี่ พ.ศ. 2561-2564  เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่1  รายการ
ที ่2  หนา 12) 

      

   
เบีย้ยงัชีพผูป วยเอดส จาํนวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อสนบัสนุนการสงเคราะหเบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส  ใหแกผูป วยเอดสที่
แพทยไดรบัรองและทาํการวนิิจฉยัแลว และมีความเป็นอยูยากจนหรือถูก
ทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ใน
อตัราคนละ  500.00  บาท/เดือน  ตามระเบียบ มท. วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยงัชีพของ อปท. พ.ศ. 2548, หนงัสือ ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2989  ลงว ันที่  31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ ดวน
ทีส่ดุ  ที ่มท 0810.6/ว 1198  ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2560  
ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานสงเสริม พฒันาคุณภาพชีวิต  รายการที่  3 หนา 83  และ
แผนพฒันาทองถิ่นสีปี่ พ.ศ. 2561-2564  เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่1  รายการ
ที ่3  หนา 12) 
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   สาํรองจาย จาํนวน 501,970 บาท 

      

  เพื่อจายเป็นเงนิสํารองจายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นเรงดวน  เพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเป็นการเฉพาะหนา การป องกนั
และบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดจากอุบตัิภยั และสาธารณภยั
ตาง  ๆ  เชน  การป องกนัและแกไขปญัหาจากอุทกภยั  น้ําป าไหลหลาก  
แผนดนิถลม  ภยัแลง  ภยัหนาว  อคัคภียั  และไฟป า ฯลฯ 

      

   
รายจายตามขอผกูพนั จาํนวน 150,000 บาท 

      

  1. เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทองถิน่หรือพ้ืนที ่
    ต ัง้ไว   100,000  บาท 
เพื่อจายเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลทาสะทอน ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพ
แหงชาต ิ เรือ่ง  การกาํหนดหลกัเกณฑเพือ่สนบัสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ในระดบัทองถิน่หรือพ้ืนที ่ พ.ศ. 2557  ลงวนัที ่ 19  กุมภาพนัธ  2557 
ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานสงเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ  รายการที ่4 หนา 83) 
 
2. เงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชน 
    ต ัง้ไว   50,000   บาท 
เพือ่เป็นเงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนตาํบลทาสะทอน  ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวนัที่ 20  
สงิหาคม 2553 
ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน 
(ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานสงเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ  รายการที ่5 หนา 83) 

      

   
เงนิชวยพเิศษ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นเงนิชวยพิเศษ ใหแก  พนกังานสวนตาํบล   พนกังานจาง  
หรือผูมสีทิธติามกฎหมายวาดวยเงนิทดแทน  ในดานตางๆ  เชน 
     -  เงนิชวยพเิศษคาทาํศพ ของพนกังานสวนตาํบล 
     -  เงินทดแทน กรณีพนกังานสวนตําบล  หรือพนกังานจาง 
ประสบอนัตราย  เจ็บป วย หรือสูญหาย  เน่ืองจากการทํางานให
ราชการ 

      

   
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) จาํนวน 208,400 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.)  ของพนกังานสวนตาํบลในอตัรารอยละหน่ึงของประมาณ
การรายรบัประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ไมรวมเงนิจายขาด
เงนิสะสมหรือเงนิอดุหนุน) 
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ขอบญัญตังิบประมาณรายจาย 

            
                                               แผนงาน 
    งบ / หมวด / 
  ประเภทรายจาย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน 
การศาสนา
วฒันธรรม 

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
สราง
ความ

เขมแข็ง 
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน 
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

งบกลาง งบกลาง 

เงนิชวยพเิศษ 20,000               20,000 
รายจายตามขอผูกพนั 150,000               150,000 

เบีย้ยงัชีพผูป วยเอดส 30,000               30,000 

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 118,700               118,700 

เบีย้ยงัชีพผูสงูอายุ 5,670,000               5,670,000 
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ 
(กบท.) 

208,400               208,400 

สาํรองจาย 501,970               501,970 
เบีย้ยงัชีพคนพิการ 1,392,000               1,392,000 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ าย
การเมือง) 

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนง
นายก/รองนายก 

              42,120 42,120 

เงนิคาตอบแทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

              1,368,000 1,368,000 

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบรหิารสวนตาํบล 

              86,400 86,400 

เงนิเดือนนายก/รองนายก               514,080 514,080 
เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รอง
นายก 

              42,120 42,120 

เงินเดือน 
(ฝ ายประจาํ) 

คาตอบแทนพนกังานจาง       690,000   435,360   1,042,840 2,168,200 

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน               84,000 84,000 

เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง       86,300   42,900   76,500 205,700 

เงนิเดือนพนกังาน       1,106,000   1,257,000   3,651,000 6,014,000 

เงนิประจาํตาํแหนง       42,000       168,000 210,000 
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                                               แผนงาน 
    งบ / หมวด / 
  ประเภทรายจาย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน 
การศาสนา
วฒันธรรม 

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
สราง
ความ

เขมแข็ง 
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน 
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

งบ
ดาํเนินงาน 

คาตอบแทน 

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร           20,000   25,000 45,000 
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนั
เป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 

      130,000   120,000   360,000 610,000 

คาเชาบาน       60,000   30,000   230,000 320,000 
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ 

      30,000       25,000 55,000 

คาใชสอย 

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ       2,700,000       700,000 3,400,000 
รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธี
การ 

              100,000 100,000 

รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ
ราชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจาย
หมวดอืน่ๆ 

                  

คาใชจายในการเดนิทางไป
ราชการ 

      40,000   60,000   400,000 500,000 

โครงการ รกัน้ํา รกัป า รกัษา
แผนดิน 

    20,000           20,000 

โครงการแขงขนักฬีาเซปกัตะกรอ   50,000             50,000 
โครงการแขงขนักฬีาประเพณี
ประจาํตาํบล 

  200,000             200,000 

โครงการแขงขนักฬีาฟุตซอล 
ตาํบลทาสะทอน 

  50,000             50,000 

โครงการควบคุมและป องกนั
โรคตดิตอ 

        100,000       100,000 

โครงการจดังานประเพณีวนัลอย
กระทง 

  120,000             120,000 

โครงการจดังานประเพณีวนั
สงกรานต 

  50,000             50,000 

โครงการจดังานวนัจบปีจบเดือน   50,000             50,000 

โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาติ   20,000             20,000 
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                                               แผนงาน 
    งบ / หมวด / 
  ประเภทรายจาย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน 
การศาสนา
วฒันธรรม 

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
สราง
ความ

เขมแข็ง 
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน 
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

งบ
ดาํเนินงาน 

คาใชสอย 

โครงการจดัประชุมประชาคม
ทองถิน่เพือ่จดัทาํ/ทบทวน/
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงแผนพฒันา
ทองถิน่สีปี่ 

    50,000           50,000 

โครงการป องกนัและชวยเหลือ
ผูประสบภยั 

            50,000   50,000 

โครงการฝึกซอมแผนปฏบิตักิาร
ป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

            20,000   20,000 

โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษา
ดูงานสาํหรบักลุมผูนําองคกรตางๆ  
และบคุลากรขององคการบริหาร
สวนตาํบลทาสะทอน 

    500,000           500,000 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป องกนัภยัฝ ายพลเรือน 

            70,000   70,000 

โครงการพฒันาสภาเด็กและ
เยาวชนตาํบลทาสะทอน 

    20,000           20,000 

โครงการรณรงคป องกนัและ
แกไขปญัหายาเสพตดิ 

    20,000           20,000 

โครงการเลือกต ัง้สมาชิกสภา
ทองถิน่และผูบริหารทองถิน่ 

              50,000 50,000 

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ     50,000           50,000 
โครงการสนบัสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศกึษา 

          706,200     706,200 

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม       280,000   30,000   150,000 460,000 

 
คาวสัดุ 

วสัดุเครือ่งแตงกาย       5,000         5,000 

วสัดุยานพาหนะและขนสง       110,000       120,000 230,000 

วสัดุคอมพิวเตอร       100,000   10,000   130,000 240,000 

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ       100,000         100,000 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่       240,000     50,000 155,000 445,000 

วสัดุงานบานงานครวั       8,000   30,000   25,000 63,000 
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                                               แผนงาน 
    งบ / หมวด / 
  ประเภทรายจาย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน 
การศาสนา
วฒันธรรม 

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
สราง
ความ

เขมแข็ง 
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน 
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

งบ
ดาํเนินงาน 

คาวสัดุ 

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย         50,000       50,000 

คาอาหารเสริม (นม)           923,610     923,610 
วสัดุการเกษตร       25,000         25,000 
วสัดุกอสราง       150,000         150,000 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร               10,000 10,000 

วสัดุสาํนกังาน       25,000       160,000 185,000 

วสัดุอืน่ 
       

20,000 20,000 

คา 
สาธารณู 
ปโภค 

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม               12,000 12,000 

คาไฟฟ า               480,000 480,000 

คาบรกิารไปรษณีย               20,000 20,000 

คาบรกิารโทรศพัท               140,000 140,000 

งบลงทุน คาครุภณัฑ 

ครุภณัฑสาํนกังาน                   
โครงการจดัซ้ือซุมเฉลมิพระ
เกยีรตพิรอมตดิต ัง้ 

              150,000 150,000 

โครงการจดัซ้ือตูเก็บเอกสาร           11,000   5,500 16,500 
คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ 

      100,000         100,000 

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง                   
โครงการจดัซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํา
ดบัเพลงิแบบอเนกประสงค 

            3,200,000   3,200,000 

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร                   
โครงการจดัซ้ือโทรทศัน แอล อ ีดี 
(LED TV) 

          13,000     13,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอดุหนุน 
เงนิอดุหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 

              15,000 15,000 

เงนิอดุหนุนสวนราชการ       211,000   1,524,000     1,735,000 

รวม 8,091,070 540,000 660,000 6,238,300 150,000 5,213,070 3,390,000 10,557,560 34,840,000 
 


