
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

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

   ตามท่ี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  และมีมติเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะเปาะ  ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้นายอําเภอหนองจิกได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น 
 

  บัดนี้ นายอําเภอหนองจิก ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เรียบร้อยแล้ว           
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๑ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล           
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  จึงขอประกาศใช้
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑ 
เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕60 เป็นต้นไป   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

    
 
          
                        (นายอิทธิกร   ต่วนปูเตะ)    

                            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
 



องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

เขต/อําเภอ หนองจิก    จังหวัดปัตตานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมู่ 1 ตําบลเกาะเปาะ  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เกาะเปาะ
  เขต/อําเภอ หนองจิก  จังหวัดปัตตานี  94170

พืนที 10.48 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,778 คน

ชาย 1,852 คน

หญิง 1,926 คน

ข้อมูล ณ วันที 25 กันยายน 2560



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,498,822.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 6,258,270.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,098,916.48 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 298,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 21,574,323.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 36,188.35 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 38,806.34 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 319,476.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 200.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,116,647.26 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,063,006.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 16,349,538.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 2,239,406.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 4,455,502.15 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,783,791.36 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,314,839.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,556,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,499,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 25,371.26 22,000.00 22,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 170.00 200.00 3,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 84,708.11 80,000.00 80,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 360,357.00 330,000.00 350,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,500.00 1,300.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 470,606.37 433,700.00 456,800.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,281,401.55 13,935,500.00 15,553,200.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,281,401.55 13,935,500.00 15,553,200.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 4,752,581.00 12,005,200.00 10,103,200.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4,752,581.00 12,005,200.00 10,103,200.00

รวม 19,504,588.92 26,374,400.00 26,113,200.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 332,036.00 3,084,892.00 2,968,600.00

งบบุคลากร 4,852,169.29 7,173,000.00 7,156,000.00

งบดําเนินงาน 6,287,193.95 9,875,308.00 9,318,000.00

งบลงทุน 2,392,990.77 4,685,200.00 5,230,600.00

งบเงินอุดหนุน 1,642,500.00 1,556,000.00 1,440,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 15,506,890.01 26,374,400.00 26,113,200.00

รวม 15,506,890.01 26,374,400.00 26,113,200.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,877,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,642,000

แผนงานสาธารณสุข 325,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,155,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 705,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,965,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 255,000

แผนงานการเกษตร 70,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 2,968,600

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 26,113,200





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,681,000 1,656,000 6,337,000

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,368,000 0 1,368,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,313,000 1,656,000 4,969,000

งบดําเนินงาน 4,186,000 755,000 4,941,000

    ค่าตอบแทน 327,000 217,000 544,000

    ค่าใช้สอย 2,285,000 453,000 2,738,000

    ค่าวัสดุ 450,000 75,000 525,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,124,000 10,000 1,134,000

งบลงทุน 587,600 12,000 599,600

    ค่าครุภัณฑ์ 587,600 12,000 599,600

                                             รวม 9,454,600 2,423,000 11,877,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000

    ค่าใช้สอย 150,000 150,000

                                             รวม 150,000 150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบดําเนินงาน 1,202,000 1,202,000

    ค่าใช้สอย 406,000 406,000

    ค่าวัสดุ 776,000 776,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 1,440,000 1,440,000

    เงินอุดหนุน 1,440,000 1,440,000

                                             รวม 2,642,000 2,642,000

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานโรงพยาบาล รวม

งบดําเนินงาน 325,000 325,000

    ค่าใช้สอย 320,000 320,000

    ค่าวัสดุ 5,000 5,000

                                             รวม 325,000 325,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 819,000 0 0 819,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 819,000 0 0 819,000

งบดําเนินงาน 568,000 240,000 372,000 1,180,000

    ค่าตอบแทน 92,000 0 0 92,000

    ค่าใช้สอย 426,000 100,000 372,000 898,000

    ค่าวัสดุ 50,000 140,000 0 190,000

งบลงทุน 0 3,156,000 0 3,156,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 3,156,000 0 3,156,000

                                             รวม 1,387,000 3,396,000 372,000 5,155,000



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 705,000 705,000

    ค่าใช้สอย 705,000 705,000

                                             รวม 705,000 705,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 200,000 545,000 745,000

    ค่าใช้สอย 180,000 545,000 725,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 1,220,000 0 1,220,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,220,000 0 1,220,000

                                             รวม 1,420,000 545,000 1,965,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 255,000 255,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 255,000 255,000

                                             รวม 255,000 255,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

                                             รวม 70,000 70,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 2,968,600 2,968,600

    งบกลาง 2,968,600 2,968,600

                                             รวม 2,968,600 2,968,600



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,877,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,642,000

แผนงานสาธารณสุข 325,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,155,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 705,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,965,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 255,000

แผนงานการเกษตร 70,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 2,968,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,113,200

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ และโดยอนุมัติของนายอําเภอหนองจิก

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 26,113,200 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
26,113,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายอิทธิกร   ต่วนปูเตะ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

อนุมัติ

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

(นายเอก  ยังอภัย  ณ สงขลา)

ตําแหน่ง นายอําเภอหนองจิก



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอ หนองจิก  จังหวัดปัตตานี

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 17,214.65 18,331.26 18,000.00 0.00 % 18,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 4,341.42 7,040.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 21,556.07 25,371.26 22,000.00 22,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 120.00 170.00 200.00 400.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 16,708.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 16,828.00 170.00 200.00 3,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 86,348.68 84,708.11 80,000.00 0.00 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 86,348.68 84,708.11 80,000.00 80,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 337,675.00 360,357.00 330,000.00 6.06 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 337,675.00 360,357.00 330,000.00 350,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 800.00 0.00 500.00 -40.00 % 300.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 800.00 0.00 1,500.00 1,300.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 365,659.21 400,793.81 375,000.00 -6.67 % 350,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 9,638,995.63 9,999,229.71 9,700,000.00 7.18 % 10,396,600.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,443,960.54 1,429,657.93 1,560,000.00 -3.85 % 1,500,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 770,263.76 762,567.33 750,000.00 0.48 % 753,600.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,327,326.20 1,640,288.57 1,500,000.00 66.67 % 2,500,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 19,175.32 22,638.23 10,000.00 120.00 % 22,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 37,014.76 25,680.97 40,000.00 -25.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 34,520.00 545.00 500.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,636,915.42 14,281,401.55 13,935,500.00 15,553,200.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 5,393,841.00 4,752,581.00 12,005,200.00 -15.84 % 10,103,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 5,393,841.00 4,752,581.00 12,005,200.00 10,103,200.00

รวมทุกหมวด 0.00 19,493,964.17 19,504,588.92 26,374,400.00 26,113,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 26,113,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 22,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  ตามจํานวนของผู้อยู่ในข่ายทีต้องชําระ
ภาษี  เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวตามสภาพความเป็น
จริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  ตามจํานวนของผู้อยู่ในข่ายทีต้องชําระ
ภาษี  เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้าตํากว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับค่าจดทะเบียน
พาณิชย์ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 80,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับตามสภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบัน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 350,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่านํา
ประปาได้ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,300 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษี
ดังกล่าวตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 300 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษี
ดังกล่าวตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,553,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,396,600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ภาษีสุรา จํานวน 753,600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 22,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 10,103,200 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 10,103,200 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 514,080 514,080 515,000 0 % 515,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 42,120 42,120 43,000 0 % 43,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 42,120 42,120 43,000 0 % 43,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 86,400 86,400 87,000 0 % 87,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 676,800 676,800 676,800 0.47 % 680,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 1,361,520 1,361,520 1,364,800 1,368,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,467,491.24 1,764,477.73 2,320,200 2.58 % 2,380,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 9,090 11,863.23 191,000 41.36 % 270,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 84,000 88,500 132,000 0 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 124,080 138,600 368,000 1.09 % 372,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 24,000 24,000 162,000 -1.85 % 159,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,708,661.24 2,027,440.96 3,173,200 3,313,000

รวมงบบุคลากร 0 3,070,181.24 3,388,960.96 4,538,000 4,681,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก    จังหวัดปัตตานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 340,000 97,000 227,000 0 % 227,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 66,000 72,000 168,000 -52.38 % 80,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,404 5,610 10,000 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 409,404 174,610 435,000 327,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 637,205 695,400 865,308 9.79 % 950,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  จัดงาน  จัด
บอร์ด  จัดนิทรรศการต่างๆ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดงาน จัด
บอร์ด จัดนิทรรศการต่างๆ 0 59,915 18,938 97,400 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัด
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

0 117,512 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากร อบต.เกาะเปาะ 0 299,780 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 272,433 246,194.6 397,000 -24.43 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 0 579,800 240,500 400,000 -12.5 % 350,000

โครงการกิจกรรมเนืองในโอกาสครบ
รอบ 100 ปี ธงชาติไทย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหา
กษัตริย์

0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษี 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 0 0 27,200 13,000 -100 % 0

โครงการเทิดพระเกียรติ  12 สิงหามหา
ราชินี  วันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2561 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2559 0 0 7,985 0 0 % 0

โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2560 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม
มหาราช วันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2559 0 0 9,916 0 0 % 0

โครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม
มหาราช วันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2560 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิงแวด
ล้อม 0 0 21,981 50,000 -20 % 40,000

โครงการพัฒนาบุคลากร อบต.เกาะเปาะ 0 0 194,500 7,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต.เกาะเปาะ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน

0 0 15,987 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมเพือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 0 0 20,466.25 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
อบต.  พนักงานส่วนตําบล แลผู้ทีเกียว
ข้องของ อบต.เกาะเปาะ

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการอบรมให้ความรู้พระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสาร 0 0 19,900 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 18,861.92 12,436.05 90,000 -33.33 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมค่าใช้สอย 0 1,985,506.92 1,531,403.9 2,069,708 2,285,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 41,853 55,391 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 4,350 14,870 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 11,800 23,219 210,000 -2.38 % 205,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 93,700 68,925 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 28,956 29,164 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 49,849 47,470 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 230,508 239,039 455,000 450,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 780,333.22 830,483.82 1,000,000 0 % 1,000,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 27,189.37 37,801.92 64,000 0 % 64,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 56,816.32 54,940 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 864,338.91 923,225.74 1,124,000 1,124,000

รวมงบดําเนินงาน 0 3,489,757.83 2,868,278.64 4,083,708 4,186,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 0 6,000 -3.33 % 5,800

จัดซือเก้าอีทํางานแบบมีล้อเลือน 0 2,200 2,400 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีผู้บริหารตัวใหญ่ 0 11,000 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีละหมาด 0 0 0 0 100 % 65,000

จัดซือเก้าอีหน้าโต๊ะผู้บริหาร 0 5,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) 0 50,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 28,000 0 100 % 33,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

จัดซือฐานรองตู้บานเลือน 3 ฟุต 0 0 2,000 0 0 % 0

จัดซือฐานรองตู้บานเลือน 4 ฟุต 0 0 3,850 0 0 % 0

จัดซือตู้บานเลือนกระจก 4 ฟุต 0 0 20,000 0 0 % 0

จัดซือตู้บานเลือนทึบ 3 ฟุต 0 0 13,600 0 0 % 0

จัดซือตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต 0 0 15,600 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 3,500 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 20,000 14,400 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานผู้บริหาร 0 21,000 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะนังพัก 0 0 0 0 100 % 31,000

จัดซือโต๊ะรับแขก 0 0 0 28,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 50 x 80 
ซม. 0 0 0 5,800 -100 % 0

จัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60 x 
112  ซม. 0 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซือโทรศัพท์มือถือ 0 25,000 0 0 100 % 13,000

จัดซือโพเดียม 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุ 0 36,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองขยายเสียง 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซือเครืองผสมสัญญาณ (เพา
เวอร์มิกซ์) 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซือเครืองเล่น ดีวีดี/ซีดี 0 0 0 4,500 -100 % 0

จัดซือเครืองอีควอไลเซอร์ (เครืองปรับ
ความถีของเสียง) 0 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซือโทรทัศน์วงจรปิด 0 0 90,000 0 0 % 0

จัดซือพัดลมสนาม 0 0 0 13,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองรับโทรทัศน์ 0 9,990 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเต้นท์ 0 0 0 0 100 % 66,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง 0 0 0 0 100 % 230,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 0 0 3,700 0 100 % 3,300

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 23,000 22,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ 0 0 0 3,300 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองกระแสไฟฟ้า 0 0 3,100 0 100 % 4,500

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 0 3,200 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 56,236.16 70,189.04 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 216,426.16 295,439.04 280,200 587,600

รวมงบลงทุน 0 216,426.16 295,439.04 280,200 587,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 18,000 18,000 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 10,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 28,000 28,000 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 28,000 28,000 20,000 0

รวมงานบริหารทัวไป 0 6,804,365.23 6,580,678.64 8,921,908 9,454,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐานตําบลเกาะเปาะ 0 8,262 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 8,262 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 8,262 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 8,262 0 0 0

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 618,702.66 837,488.33 1,403,000 -10.19 % 1,260,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 12,990 11,160 102,000 58.82 % 162,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 138,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 32,000 68.75 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 673,692.66 890,648.33 1,579,000 1,656,000

รวมงบบุคลากร 0 673,692.66 890,648.33 1,579,000 1,656,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 241,000 121,000 130,000 -37.69 % 81,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 54,000 69,050 126,000 0 % 126,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 295,000 190,050 276,000 217,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 107,100 144,000 225,000 3.56 % 233,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 42,813 48,090.96 150,000 -20 % 120,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 0 43,300 47,000 100,000 -20 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 950 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 193,213 240,040.96 495,000 453,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 19,992 34,814.1 40,000 -25 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,184 5,184 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 26,340 26,000 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 0 51,516 65,998.1 85,000 75,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 3,799 2,720 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 3,799 2,720 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 543,528 498,809.06 866,000 755,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 12,000

จัดซือฐานรองตู้บานเลือน 3 ฟุต 0 0 1,000 0 0 % 0

จัดซือตู้บานเลือนทึบ 3 ฟุต 0 0 13,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ 0 0 3,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 18,300 0 12,000

รวมงบลงทุน 0 0 18,300 0 12,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 1,217,220.66 1,407,757.39 2,445,000 2,423,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 8,029,847.89 7,988,436.03 11,366,908 11,877,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 0 1,950 0 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,950 0 200,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0 1,950 0 200,000 150,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 1,950 0 200,000 150,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 1,950 0 200,000 150,000

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 80,000 145,000 -46.9 % 77,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 44,060 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 51,300 53,400 49.81 % 80,000

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน เกียวกับการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0 0 0 43,000 18.6 % 51,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ

0 0 0 123,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ)

0 0 0 0 100 % 148,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 44,060 131,300 424,400 406,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 16,025 30,000 0 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 726,893.6 831,700 -10.3 % 746,000

วัสดุการศึกษา 0 0 10,023 0 0 % 0

วัสดุอืน 0 765,567.8 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 765,567.8 752,941.6 861,700 776,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 809,627.8 884,241.6 1,286,100 1,202,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ชัวคราว) 0 0 0 280,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 280,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 280,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 1,716,000 1,592,000 1,536,000 -6.25 % 1,440,000

รวมเงินอุดหนุน 0 1,716,000 1,592,000 1,536,000 1,440,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,716,000 1,592,000 1,536,000 1,440,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 2,525,627.8 2,476,241.6 3,102,100 2,642,000

รวมแผนงานการศึกษา 0 2,525,627.8 2,476,241.6 3,102,100 2,642,000

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ 0 15,500 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาพืนบ้านต้านยาเสพ
ติด 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด 0 0 80,300 162,500 -38.46 % 100,000

โครงการธนาคารขยะ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการบําบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพติดตาม
หลักศาสนา 0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 0 0 17,500 30,000 -100 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เยาวชนกลุ่มเสียง 0 0 25,323 30,000 0 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เพือป้องกันยา
เสพติด 0 0 22,555 28,979 3.52 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองเอดส์และ
โรคติดต่อ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 15,500 145,678 411,479 320,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 15,500 145,678 416,479 325,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 10,000 0

รวมงานโรงพยาบาล 0 15,500 145,678 426,479 325,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 4,800 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 4,800 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 4,800 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0 0 59,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 59,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 59,000 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 22,500 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 22,500 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 22,500 22,500 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 22,500 22,500 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 27,300 81,500 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 42,800 227,178 426,479 325,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 279,780 329,680 584,560 -14.47 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 55,510 64,080 67,440 45.31 % 98,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 112,800 118,000 5.93 % 125,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 54,000 0 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 377,290 572,560 866,000 819,000

รวมงบบุคลากร 0 377,290 572,560 866,000 819,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 75,000 80,000 60,000 -33.33 % 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 30,000 30,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,546.75 4,863.25 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 109,546.75 114,863.25 122,000 92,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 257,380 292,730 432,775 -52.4 % 206,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,086 15,904.4 70,000 0 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 0 11,100 13,100 50,000 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 8,500 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 278,566 330,234.4 652,775 426,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 9,891 9,283 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 99,130 87,265 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 119,679 70,420 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,440 15,200 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 239,140 182,168 100,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 627,252.75 627,265.65 874,775 568,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer) 0 0 9,900 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 11,430 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 21,330 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 21,330 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 1,004,542.75 1,221,155.65 1,740,775 1,387,000

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 60,000 0 % 60,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 140,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 240,000 240,000

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  
ซอยบาโระ 2  หมู่ที 1 0 0 0 827,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยจูซา  
หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 430,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยหะยีสา
เมาะ  หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 115,000

โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง  ซอยยี
หล้า  หมู่ที 3 0 0 0 62,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง ซอยทุุ่ง
นา 2  หมู่ที 2 0 0 0 19,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง ตือเงาะ
ซอย 1  หมู่ที 1 0 0 0 177,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก ซอย
บาโระ (ส่วนต่อ) หมู่ที 1 0 0 0 740,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน หมู่ที 1 0 197,500 90,800 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแคพซีลเป็นผิวจราจร คสล.          
   ซอยมัสยิด   หมู่ที 3

0 0 0 606,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง  ซอยบือแน  
หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 1,120,000

โครงการบุกเบิกผิวจราจรลูกรัง ซอย
สวนเกษตร  หมู่ที 3 0 0 239,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมทางเท้า คสล. 
ซอยเจะมูเนาะ (ส่วนต่อ) หมู่ที 2 0 225,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจรจร  ซอยบาโระ 
(ช่วงผิวจราจรลูกรัง)  หมู่ที 1 0 0 1,189,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคัน
คลองส่งนําชลประทาน สาย LAT 4.9R 
- 2.5R หมู่ที 1 - หมู่ที 2

0 0 0 1,464,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคันกัน
นําคลองตุยง (ถนนลูกรังหัวสะพานปะกา
ลือสง-ช่วงหลังมัสยิดกําปงบารู หมู่ที 3)

0 461,700 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 25/9/2560  13:51:50 หน้า : 16/24



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 391,000

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หน้า
มัสยิดบาโง  หมู่ที 2 0 0 254,500 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 403,300 225,621.73 500,000 120 % 1,100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,288,300 1,998,921.73 4,395,000 3,156,000

รวมงบลงทุน 0 1,288,300 1,998,921.73 4,395,000 3,156,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 726,608.4 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 726,608.4 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 726,608.4 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 2,014,908.4 1,998,921.73 4,635,000 3,396,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 156,000 240,000 30 % 312,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอย 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปลอดโฟม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 156,000 240,000 372,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 114,000 0 76,300 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 114,000 0 76,300 0

รวมงบดําเนินงาน 0 114,000 156,000 316,300 372,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 114,000 156,000 316,300 372,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 3,133,451.15 3,376,077.38 6,692,075 5,155,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ อบต.เคลือนทีพบพีน้อง
ประชาชน 0 99,984 120,359 103,000 -2.91 % 100,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญ
ต่างๆ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดเวทีประชาคม 0 0 0 3,700 710.81 % 30,000

โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปฏิรูปจิตวิญญาณเยาวชนคน
รุ่นใหม่ ประจําปี 2559 0 0 19,730 0 0 % 0

โครงการปฏิรูปจิตวิญญาณเยาวชนคน
รุ่นใหม่ ประจําปี 2560 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการปฏิรูปผู้ปกครองรุ่นใหม่เข้าใจ
เยาวชน ประจําปี 2560 0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการประชาร่วมใจสร้างความ
ปลอดภัย พัฒนาสองข้างทาง 0 0 7,400 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพสตรี 0 38,176 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือยกระดับฝีมือให้
กลุ่มอาชีพสตรี 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเยียมบ้านผู้ด้อยโอกาส 0 0 8,500 0 0 % 0

โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ 0 7,600 4,300 10,000 0 % 10,000

โครงการวันปลูกต้นไม้ประจําปีแห่งชาติ 0 11,010 14,975 9,670 55.12 % 15,000

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 0 0 14,068 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพประกอบขนม - 
อาหาร 0 0 46,061 23,951 25.26 % 30,000

โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก 0 0 19,826 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาการศักยภาพกลุ่มสตรี 0 0 349,900 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0 0 0 400,000 -25 % 300,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับวินัย
จราจร 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองสวัสดิการ
และการดูแลสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กและ
เยาวชนขันพืนฐาน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 156,770 605,119 790,321 705,000

รวมงบดําเนินงาน 0 156,770 605,119 790,321 705,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 156,770 605,119 790,321 705,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 156,770 605,119 790,321 705,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 0 129,032 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา / บุคคล
เข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันในรายการ
ต่างๆ

0 9,910 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
ประจําปี 2561 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครัง
ที 5 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬา / บุคคลเข้าร่วม
กิจกรรมหรือแข่งขันในรายการต่างๆ 0 0 8,710 30,000 -100 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬา / บุุคคลเข้าร่วม
กิจกรรมหรือแข่งขันในรายการต่างๆ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 138,942 8,710 180,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 19,540 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 19,540 20,000 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 158,482 28,710 200,000 200,000

วันทีพิมพ์ : 25/9/2560  13:51:51 หน้า : 20/24



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลานกีฬา  หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 340,000

โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล  หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 880,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 1,220,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 1,220,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 158,482 28,710 200,000 1,420,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 0 78,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิน 0 19,284 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเมาลิด
สัมพันธ์ 0 51,900 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ 0 52,170 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริม
การถือศีลอดเดือนรอมฎอน 0 99,100 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริม
และอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน 0 49,950 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมให้
ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติด้าน
ศาสนา

0 106,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอาซูรอ
สัมพันธ์ 0 28,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณี
ต่างๆ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน 0 0 11,460 17,000 17.65 % 20,000

โครงการประกวดและแข่งขันว่าวประจํา
ปี 0 0 14,925 15,000 0 % 15,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 0 45,900 57,000 5.26 % 60,000

โครงการเรียนรู้จริยธรรมตามหลัก
ศาสนานําพาชุมชนสู่สันติสุข ประจําปี 
2559

0 0 13,600 0 0 % 0

โครงการเรียนรู้จริยธรรมตามหลัก
ศาสนานําพาชุมชนสู่สันติสุข ประจําปี 
2560

0 0 0 14,100 -100 % 0

โครงการวันผู้สูงอายแห่งชาติ 0 0 81,757 0 0 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอม
ฎอน 0 0 98,750 100,000 0 % 100,000

โครงการส่งเสริมและอบรมจริยธรรม
ภาคฤดูร้อน 0 0 69,300 55,400 26.35 % 70,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม 0 0 99,000 51,225 95.22 % 100,000

โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง
การปฏิบัติด้านศาสนา 0 0 9,900 0 0 % 0

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 0 0 28,500 46,400 7.76 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 485,404 473,092 486,125 545,000

รวมงบดําเนินงาน 0 485,404 473,092 486,125 545,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 485,404 473,092 486,125 545,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 643,886 501,802 686,125 1,965,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (หลัง อบต
.) 0 0 0 0 100 % 255,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 255,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 255,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 0 255,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 255,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชใน
แหล่งนํา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 70,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 20,000 70,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 20,000 70,000

วันทีพิมพ์ : 25/9/2560  13:51:51 หน้า : 23/24



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 7,404 14,970 16,000 78.13 % 28,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 2,058,000 -6.51 % 1,924,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 499,200 15.38 % 576,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 5,500 118.18 % 12,000

สํารองจ่าย 0 397,918 80,772 300,000 -33.33 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 67,000 98,000 68,000 0 % 68,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 117,110 138,294 143,692 11.42 % 160,100

รวมงบกลาง 0 589,432 332,036 3,090,392 2,968,600

รวมงบกลาง 0 589,432 332,036 3,090,392 2,968,600

รวมงบกลาง 0 589,432 332,036 3,090,392 2,968,600

รวมแผนงานงบกลาง 0 589,432 332,036 3,090,392 2,968,600

รวมทุกแผนงาน 0 15,123,764.84 15,506,890.01 26,374,400 26,113,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอ หนองจิก   จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 26,113,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,454,600 บาท
งบบุคลากร รวม 4,681,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,368,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิน  ดังนี
     1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
     2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน
ตามอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  ดังนี
     1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
     2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน
ตามอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
(สํานักปลัด)  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  ดังนี
     1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
     2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน
ตามอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
(สํานักปลัด)  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 87,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
(สํานักปลัด)  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 680,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตามตําแหน่งต่างๆ  ดังนี
     1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
     2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
     3. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
     4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  4  คน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,313,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตามตําแหน่ง
ต่างๆ  จํานวน  8  อัตรา  ดังนี
     1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
     2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
     3. หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
     4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     5. นักทรัพยากรบุคคล
     6. นักวิชาการศึกษา
     7. นักพัฒนาชุมชน
     8. เจ้าพนักงานธุรการ
(สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล  เงินเพิมพิเศษสําหรับ
การสู้รบ (พสร.)  เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พืนทีพิเศษ  เงินค่าตอบแทน  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หัวหน้าสํานักปลัด อบต.  ซึงเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 372,000 บาท
เพือจ่ายดังนี
     - ค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา   
     - ค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่งคนงานทัวไป (ปฏิบัติ
หน้าทีดูแลเด็กเล็ก)   จํานวน  2  อัตรา  
(สํานักปลัด) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 159,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  ดังนี
     1. เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง
     2. เงินสวัสดิการสําหรับผู้ทีปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษ
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 4,186,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 327,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 227,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าทีทีเป็น
ประโยชน์ให้แก่ อบต.  ได้แก่
     1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  (เงินรางวัลประจําปี)  ตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืืนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2557
     2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินตามทีได้รับมอบหมาย  เช่น  เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการซือหรือจ้าง  เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเลือนระดับ
พนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งทีสูงขึน  การสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนท้องถิน  หรือการสอบเปลียนสายงาน ฯลฯ
(สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธเบิกค่าสวัสดิการ
เกียวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559   (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิ
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 2,285,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 950,000 บาท
เพือจ่ายดังนี
     1. ค่าจ้างเหมาบริการ          จํานวน   80,000   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ         ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าคิดตังโทรศัพท์สํานักงาน         ค่ากําจัด
ปลวก  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเก็บเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะ
เดียวกัน  ฯลฯ
     2. ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด          จํานวน   63,600   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความสะอาด ทีทําการ    อบต
. ตลอดจนงานอืนๆ ทีได้รับมอบหมาย  จํานวน  1  อัตรา
     3. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประจําสํานักงาน     
จํานวน   214,400  บาท 
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประจําสํานักงาน ตลอดจนงาน
อืนๆ ทีได้รับมอบหมาย  จํานวน  3  อัตรา
     4. ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจําสํานักงาน  
จํานวน   60,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจําสํานักงาน  ตลอด
จนงานอืนๆ ทีได้รับมอบหมาย  จํานวน  1  อัตรา
     5. ค่าจ้างเหมานักการภารโรง      จํานวน   60,000   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมานักการภารโรง  ตลอดจนงานอืนๆ ทีได้รับ
มอบหมาย   จํานวน  1  อัตรา
     6. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีทัวไป          จํานวน   60,000   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีทัวไป  ตลอดจนงานอืนๆ ทีได้รับ
มอบหมาย  จํานวน  1  อัตรา
     7. ค่าจ้างเหมายามรักษาการ      จํานวน   412,000   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายามรักษาการความปลอดภัยทีทําการ อบต
. ตลอดจนงานอืนๆ ทีได้รับมอบหมายในเวลาราชการ   นอกเวลา
ราชการ   จํานวน  8  อัตรา
(สํานักปลัด)
          

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายดังนี
     1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล / คณะบุคคล    
จํานวน   20,000   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าของขวัญหรือของทีระลึก  ค่า
พิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่า
บริการ  ฯลฯ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง  การต้อนรับ
บุคคล หรือ คณะบุคคลทีมานิเทศตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน  ตามหนังสือ  ที มท 0808.4/ว 2381  ลว. 28 ก.ค. 2548
     2. ค่ารับรองในการประชุมต่างๆ      จํานวน   10,000   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าของขวัญหรือของทีระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้
จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ ฯลฯ ซึงจําเป็นต้องจ่าย
เกียวกับการรับรองในการประชุม  ตามหนังสือ  ที มท 0808.4/ว 2381
  ลว. 28 ก.ค. 2548
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  จัดงาน  จัดบอร์ด  จัดนิทรรศการต่างๆ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดกิจกรรม  จัดงาน  จัดบอร์ด  จัด
นิทรรศการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น รายละเอียดตามที อบต
.กําหนด
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 (6.2
)  หน้า 156  ลําดับที  6  (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ  ของผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต
.  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามระเบียบฯ กําหนด
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาของผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามระเบียบฯ กําหนด
โครงการกิจกรรมเนืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการกิจกรรมเนืองในโอกาสครบรอบ  100
  ปี ธงชาติไทย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น    รายละเอียดตามที อบต
.กําหนด
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 6(6.2)  หน้า 157
  ลําดับที  13  (สํานักปลัด)
โครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระ
มหากษัตริย์

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายค่าดําเนินโครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 (6.2
)  หน้า 156  ลําดับที 7  (สํานักปลัด)
โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 6 (6.1)  หน้า 154
  ลําดับที 8  (สํานักปลัด) 
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  รายละเอียดตาม
ที อบต.กําหนด 
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 6(6.2
)  หน้า 156  ลําดับที 9  (สํานักปลัด)
โครงการเทิดพระเกียรติ  12 สิงหามหาราชินี  วันแม่แห่งชาติ ประจําปี 
2561

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทิดพระเกียรติ  12  สิง
หามหาราชินี  วันแม่แห่งชาติ  ประจําปี 2561  
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6(6.2
)  หน้า 156  ลําดับที 11  (สํานักปลัด)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิงแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิงแวดล้อม  และจ่าย
เป็นค่าจัดซือต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น รายละเอียดตามที อบต.กําหนด  
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4(4.1
)  หน้า  147  ลําดับที 4  (สํานักปลัด)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต.เกาะเปาะ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เกาะเปาะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 6(6.1
) หน้า 154  ลําดับที 9  (สํานักปลัด)
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประโยชน์สุขของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมเพือเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-254)  ยุทธศาสตร์ที 6(6.1)  หน้า 153
  ลําดับที 5  (สํานักปลัด)
โครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต.  พนักงานส่วนตําบล แลผู้ทีเกียวข้องของ อบต.เกาะเปาะ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา  ทัศนศึกษาดูงานให้แก่ผู้
บริหารท้องถิน  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง  และผู้ทีเกียวข้องของ อบต.เกาะเปาะ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่ารับรอง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าอาหาร  ค่าของขวัญหรือ
ของทีระลึก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 6(6.1
) หน้า 153  ลําดับที 3  (สํานักปลัด) 
โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
สาร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที จําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 6(6.1
)  หน้า 153  ลําดับที 4  (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี ฯลฯ  
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุสํานักงานทีใช้ในการปฏิบัติ
งานราชการ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  หมึก  แฟ้ม  หมึกโรเนียว  นํา
ดืม  หนังสือพิมพ์  วารสาร  ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์  งานบ้านงานครัวทีใช้ในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  นํายาล้างจาน ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 25/9/2560  22:30:28 หน้า : 6/23



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 205,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครืองอะไหล่ยนต์  เช่น  หม้อแบตเตอรี  หัวเทียน  ยางนอก  ยาง
ใน  กระจก  ไส้กรอง  ฯลฯ                    จํานวน   80,000   บาท
2. จัดซือตัวชะลอความเร็วพร้อมติดตัง      จํานวน   125,000   บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตัวชะลอความเร็วพร้อมติดตัง  จํานวน  120  อัน
(สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิล  นํามันจารบี  นํามันเครือง  ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของ อบต.  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหมึกหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เมาส์  โปรแกรมและอืนๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,124,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  ตลอดจน
อาคาร  สถานที ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล และค่าไฟฟ้าสาธารณะ
(สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจําสํานักงาน  ทังภายในท้องถิน และ ทางไกล
ภายในประเทศ  ค่าใช้จ่ายในการรับส่งโทรสาร  และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่า
เครือง  ค่าเช่าเครืองหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลือนที  จํานวน  3  เครือง   ดังนี 
     - นายก อบต.  อัตราไม่เกินคนละ  3,000  บาท/เดือน
     - ประธานสภา อบต.  อัตราไม่เกินคนละ  3,000  บาท/เดือน
     - ปลัด อบต.  อัตราไม่เกินคนละ  1,000  บาท/เดือน 
(สํานักปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรศัพท์  เช่น  บริการด้านเครือ
ข่าย  บริการด้านอินเตอร์เน็ตตําบล  บริการด้านสารสนเทศ  ค่าโทร
สาร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น  ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติราชการและ
การบริการประชาชน 
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 587,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 587,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน  2  ตัว รายละเอียดตามที      อบ
ต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  หน้า 163  ลําดับที 1
(สํานักปลัด)
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จัดซือเก้าอีละหมาด จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีละหมาด สําหรับคนพิการ จํานวน 10 ตัว ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  หน้า 163  ลําดับที 7
(สํานักปลัด)
จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  24,000  บีทียู  จํานวน 1
 เครือง รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08  หน้า 163  ลําดับที 8
(สํานักปลัด)
จัดซือโต๊ะนังพัก จํานวน 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะนังพัก  จํานวน  2  ตัว    รายละเอียดตามที อบต
.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  หน้า 163  ลําดับที 5
(สํานักปลัด)
จัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ พร้อมเก้าอี  4  ทีนัง  1.40
  เมตร  จํานวน  2  ตัว   รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  หน้า 163  ลําดับที 2
(สํานักปลัด)
จัดซือโทรศัพท์มือถือ จํานวน 13,000 บาท
จัดซือโทรศัพท์มือถือ  จํานวน  1  เครือง  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  หน้า 163  ลําดับที 3
(สํานักปลัด) 
จัดซือโพเดียม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโพเดียม จํานวน  2  ตัว รายละเอียดตามที อบต
.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  หน้า 163  ลําดับที 4
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเต้นท์ จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต้นท์  ขนาด  3 x 3  เมตร  พร้อมผ้า
เต้นท์  จํานวน  3  ชุด   รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  หน้า 164  ลําดับที 10
(สํานักปลัด) 

ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซือเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง  จํานวน  10  ชิน   ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  หน้า  164  ลําดับที 11
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จํานวน 1  เครือง  ซึงตัง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  
   บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  หน้า  164  ลําดับ
ที 13
(สํานักปลัด)
จัดซือเครืองสํารองกระแสไฟฟ้า จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองกระแสไฟฟ้า  จํานวน  1  เครือง    ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 08  หน้า 164  ลําดับที 12
(สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เช่น  ยานพาหนะ รวมถึงการติดตังระบบไฟฟ้า  เป็นต้น 
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,423,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,656,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,656,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตามตําแหน่งต่างๆ ดัง
นี
     1. ผู้อํานวยการกองคลัง
     2. นักวิชาการเงินและบัญชี
     3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     5. เจ้าพนักงานพัสดุ
(กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล  เงินเพิมพิเศษสําหรับ
การสู้รบ (พสร.)  เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พืนทีพิเศษ  เงินค่าตอบแทน  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง  ซึงเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง  โดยคํานวนตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
(กองคลัง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  ดังนี
     1. เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง
     2. เงินสวัสดิการสําหรับผู้ทีปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษ
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 755,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 217,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 81,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าทีทีเป็น
ประโยชน์ให้แก่ อบต.  ได้แก่
     - เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจําปี)  ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการ
กําหนดประโยชน์ตอนแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557
(กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธเบิกค่าสวัสดิการ
เกียวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559   (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิ
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 453,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 233,000 บาท
เพือจ่ายดังนี
     1. ค่าจ้างเหมาบริการ          จํานวน   15,000   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าติดตังโทรศัพท์สํานักงาน  ค่ากําจัดปลวก  ค่า
เบียประกัน  ค่าจ้างเก็บเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะเดียว
กัน  ฯลฯ
     2. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประจําสํานักงาน   จํานวน  218,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีสํานักงาน ตลอดจนงานอืนๆ ทีได้
รับมอบหมาย  จํานวน  3  อัตรา
(กองคลัง)   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในราช
อาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ  ของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามระเบียบฯ กําหนด
(กองคลัง)
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามระเบียบฯ กําหนด
(กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  ครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี  เครืองปรับ
อากาศ ฯลฯ 
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติ
งานราชการ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  หมึก  นําดืม  หนังสือ
พิมพ์  วารสาร  ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของ อบต.  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหมึกหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เมาส์  โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  3  ตัว  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ที
ไม่กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจําเป็นต้อง
ซือ  จึงได้ตังงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 163 ลําดับที 6
  (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 7 (7.2
)  หน้า 159  ลําดับที 2  (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  และเจ้าหน้าทีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เกาะ
เปาะ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าแบบพิมพ์  ค่า
เอกสาร  ค่าพาหนะ  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 08 หน้า 159  ลําดับที 1
  (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,642,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,202,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 406,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 77,000 บาท
เพือจ่ายดังนี
     1. ค่าจ้างเหมาพาหนะนําเด็กนักเรียนไปส่งสถาน
พยาบาล   จํานวน   1,000   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะในการนําเด็กนักเรียนไปส่งสถานพยาบาล
     2. ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็ก     จํานวน   76,000   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็กประจําศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ และงานอืนๆ ทีได้รับมอบหมาย จํานวน 1
 อัตรา  (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เกาะเปาะ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ  
บรจจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3(3.1
)  หน้า 133  ลําดับที 4  (สํานักปลัด)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าตกแต่งสถานที  ค่า
ป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1
)  หน้า 134  ลําดับที 6  (สํานักปลัด)
โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกียวกับการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกียวกับ
การปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ  เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1
)  หน้า 133  ลําดับที 5  (สํานักปลัด)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิน (วัสดุรายหัว)  การจัดการเรียนการสอนแก่เด็กประจําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เกาะเปาะ
     "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน"
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1
)  หน้า 134  ลําดับที 9  (สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ)

จํานวน 148,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กประจําศูนย์พัฒนาเด็ก อบต
.เกาะเปาะ
     "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน"
บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1
) หน้า 133  ลําดับที 3   (สํานักปลัด)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับ
ปรุง วัสดุ  ครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้เก็บ
เอกสาร  เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ  
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 776,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัวใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เกาะเปาะ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  นํายาล้างจาน  ฯลฯ
(สํานักปลัด)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 746,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ภาคเรียนที 2/2560  และภาคเรียน
ที 1/2561  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ  และนักเรียนชัน
อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาชันปีที 6  ของโรงเรียนในเขตพืนทีรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ดังนี
     1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ
     2. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
     3. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์
     "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน"
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1
)     หน้า 133  ลําดับที 2  (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,440,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน  ภาคเรียนที 2/2560
  และ  ภาคเรียนที 1/2561  สําหรับนักเรียน  ชันอนุบาล 1  ถึง  ประถม
ศึกษาชันปีที 6  ในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
เปาะ  จํานวน  2  แห่ง  ดังนี
     1. โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
     2. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์
     "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน"
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ 02 หน้า 160 ลําดับที 1
 (สํานักปลัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาพืนบ้านต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาพืนบ้านต้านยาเสพติด  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.6
)      หน้า 144  ลําดับที 7  (สํานักปลัด)
โครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด  เช่น  ค่า
อาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต
.กําหนด
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.6
)   หน้า 143  ลําดับที 1  (สํานักปลัด)
โครงการธนาคารขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการธนาคารขยะ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น   รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4 (4.2)  หน้า 150
  ลําดับที 5  (สํานักปลัด)
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่ม
เสียง  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.6
)   หน้า 144  ลําดับที 6  สํานักปลัด)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น    รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3(3.6)  หน้า 144
  ลําดับที 12  (สํานักปลัด)
โครงการอบรมให้ความรู้เพือป้องกันยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เพือป้องกันยาเสพ
ติด  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.6
)   หน้า 143  ลําดับที 3  (สํานักปลัด) 
โครงการอบรมให้ความรู้เรืองเอดส์และโรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายค่าดําเนินโครงการอบรให้ความรู้เรืองเอดส์และโรคติดต่อ  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น    รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.6)  หน้า 144
  ลําดับที 10  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์  เช่น  นํายา
ต่างๆ  เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  เครืองมือวิทยาศาสตร์  ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,387,000 บาท
งบบุคลากร รวม 819,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 819,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตามตําแหน่งต่างๆ ดัง
นี
     1. ผู้อํานวยการกองช่าง
     2. นายช่างโยธา
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 98,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เงินเพิมพิเศษสําหรับ
การสู้รบ (พสร.)  เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พืนทีพิเศษ  เงินค่าตอบแทน  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง  ซึงเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 125,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  โดยคํานวนตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  ดังนี
     1. เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง
     2. เงินสวัสดิการสําหรับผู้ทีปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษ
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 568,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าทีทีเป็น
ประโยชน์ให้แก่ อบต. ได้แก่
     1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง  (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการ
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธเบิกค่าสวัสดิการ
เกียวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559   (กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุครของพนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิ
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 426,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 206,000 บาท
เพือจ่ายดังนี
     1. ค่าจ้างเหมาบริการ          จํานวน   50,000   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตังโทรศัพท์สํานักงาน  ค่ากําจัดปลวก ค่าเบีย
ประกัน  ค่าจ้างเก็บเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ
  
(กองช่าง)
     2. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประปา          จํานวน   78,000   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประปาเพือปฏิบัติงานเกียวกับการ
ดูแลระบบประปา  เช่น  การซ่อมแซม  การเดินท่อประปา  ฯลฯ  ตลอดจน
งานอืนๆ ทีได้รับมอบหมาย  จํานวน  1  อัตรา
(กองช่าง)
     3. ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป         จํานวน   78,000   บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป  ตลอดจนงานอืนๆ ทีได้รับ
มอบหมาย  จํานวน  1  อัตรา
(กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในราช
อาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ  ของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(กองช่าง)
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ ครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี  เครืองปรับ
อากาศ  ฯลฯ 
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  หมึก  แฟ้ม  ฯลฯ
(กองช่าง) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของ อบต. เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เมาส์  โปรแกรมอืนๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์
(กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,396,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับ
ปรุง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เช่น  ยานพาหนะ  และเพือปรับปรุงทีดิน ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุุงทีดินสิงก่อสร้าง  ฯลฯ 
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ และ อุปกรณ์เกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ  และ อุปกรณ์ก่อสร้างเพือใช้ในกิจกรรมของ อบ
ต.  (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 3,156,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,156,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยจูซา  หมู่ที 3 จํานวน 430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยจูซา  ผิวจราจร ลูกรัง  กว้าง  4.00
  เมตร   ยาว  190.00  เมตร   หนาเฉลีย  1.00  เมตร  หรือมีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  760  ตร.ม.  วางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.60  เมตร  จํานวน  12  ท่อน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00
  เมตร  จํานวน  7  ท่อน  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามที อบต.กําหนด)
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 119
  ลําดับที 27  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยหะยีสาเมาะ  หมู่ที 3 จํานวน 115,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยหะยีสาเมาะ  ผิวจราจร ลูกรัง
กว้าง  4.00  เมตร   ยาว  90.00  เมตร   หนาเฉลีย  0.60  เมตร  หรือมี
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  360  ตร.ม.  วางท่อระบายนํา  ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง  0.60  เมตร  จํานวน  6  ท่อน   ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามที อบต.กําหนด)
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 117
  ลําดับที 22  (กองช่าง)
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง  ซอยบือแน  หมู่ที 2 จํานวน 1,120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง  ซอยบือแน  ผิว
จราจร ลูกรัง  กว้าง  5.00  เมตร   ยาว   550   เมตร   หนาเฉลีย  0.80
  เมตร   หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  2,750  ตร.ม.  วางท่อระบาย
นํา  จํานวน  3  จุด  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  ป้าย (ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด)
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 114
  ลําดับที 9  (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที 1 จํานวน 391,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที 1 วางท่อเมน
ประปา พีวีซี  ความยาวรวม  2,596  เมตร  พร้อมสารเคมีระบบกรองนํา
ผิวดิน  (รายละเอียดตามที อบต.กําหนด)
         บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1
  หน้า 128  ลําดับที 74  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 372,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 372,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 372,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 312,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล  ค่าเช่าสถานทีทิงขยะมูลฝอย  ค่ากําจัดปลวก  ค่าบริการติดตัง
โทรศัพท์สํานักงาน  ค่าจ้างเก็บเอกสาร  หรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะ
เดียวกัน ฯลฯ
(กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นดําเนินโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4 (4.2)  หน้า 149
  ลําดับที 1  (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นดําเนินโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4 (4.2)  หน้า 149
  ลําดับที 2  (สํานักปลัด)
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถินปลอดโฟม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถินปลอด
โฟม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4 (4.2)  หน้า 149
  ลําดับที 3  (สํานักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 705,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 705,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 705,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.เคลือนทีพบพีน้องประชาชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และกิจกรรม อบต.เคลือนทีพบพีน้อง
ประชาชน และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 6 (6.2
)    หน้า 155  ลําดับที 2  (สํานักปลัด)
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โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญต่างๆ  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 6 (6.2)  หน้า 157
  ลําดับที 12  (สํานักปลัด)
โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และกิจกรรมจัดเวทีประชาคม และรายจ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 6 (6.2
)    หน้า 155  ลําดับที 3  (สํานักปลัด)
โครงการประชาร่วมใจสร้างความปลอดภัย พัฒนาสองข้างทาง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และกิจกรรมประชาร่วมใจสร้างความ
ปลอดภัย พัฒนาสองข้างทาง  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 4 (4.1
)   หน้า 147  ลําดับที 5   (สํานักปลัด)
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 2 (2.2
)  หน้า 132  ลําดับที 10  (สํานักปลัด)
โครงการวันปลูกต้นไม้ประจําปีแห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจําปีแห่ง
ชาติ และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 4 (4.1
)   หน้า 147  ลําดับที 2   (สํานักปลัด)
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี และ
รายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 2 (2.1
)  หน้า 129  ลําดับที 5   (สํานักปลัด)
โครงการส่งเสริมอาชีพประกอบขนม - อาหาร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประกอบ
ขนม - อาหาร และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 2 (2.1
)    หน้า 129  ลําดับที 2   (สํานักปลัด)
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศึกยภาพกลุ่มสตรี  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 2 (2.1
)  หน้า 129  ลําดับที  1  (สํานักปลัด)
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับวินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับวินับจราจร และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.3
)  หน้า 138  ลําดับที 11  (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้เรืองสวัสดิการและการดูแลสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการและกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรือง
สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อย
โอกาส และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3(3.3
)  หน้า  139  ลําดับที 13   (สํานักปลัด)
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กและเยาวชนขันพืนฐาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กและเยาวชนขัน
พืนฐาน  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.3)  หน้า 138
  ลําดับที 10  (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ประจําปี 2561 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2561  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
   บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.6
)  หน้า  143  ข้อ 2
โครงการจัดส่งนักกีฬา / บุุคคลเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันในรายการต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดส่งนักกีฬา / บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
แข่งขันในรายการต่างๆ  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 5 (5.1
)   หน้า 151  ลําดับที 1   (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกตระกร้อ  ลูก
วอลเลย์บอล  ตาข่าย  ฯลฯ  เพือให้เยาวชน ประชาชนในตําบลใช้เล่น
กีฬา  และเป็นการออกกําลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกียว
กับยาเสพติด 
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที   หน้า  ลําดับ
ที    (สํานักปลัด)     

งบลงทุน รวม 1,220,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,220,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬา  หมู่ที 2 จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬา  ถมดินลูกรังปรับระดับลานกีฬา  หนา
เฉลีย  0.40  เมตร  พืนทีไม่น้อยกว่า  1,900  ตร.ม.  (รายละเอียดตาม
ที อบต.กําหนด)
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 5 (5.1
)  หน้า 151  ลําดับที 3  (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล  หมู่ที 1 จํานวน 880,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตซอล  ก่อสร้างรัวตาข่าย  สูง  3.00
  เมตร  ยาว  128.00  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต
.กําหนด)  
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 5 (5.1
)  หน้า 152  ลําดับที 5  (กองช่าง)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 545,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 545,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และจัดกิจกรรม หรือจัดซือสิงของเพือใช้
ในวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 3 (3.2
)  หน้า 136  ลําดับที 7    (สํานักปลัด)
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และจัดกิจกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถิน  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 3 (3.2
)  หน้า 136  ลําดับที 9   (สํานักปลัด)
โครงการประกวดและแข่งขันว่าวประจําปี จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
ว่าวประจําปี  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  
    บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 3 (3.2
)  หน้า 136  ลําดับที 11   (สํานักปลัด) 
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์  และราย
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 3 (3.2
)  หน้า 135  ลําดับที 2   (สํานักปลัด)
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ  และ
รายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 3 (3.3
)  หน้า 138  ลําดับที 9   (สํานักปลัด)
โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และจัดกิจกรรม การส่งเสริมการถือศีลอด
เดือนรอมฎอน  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 3 (3.2
)  หน้า 136  ลําดับที 6    (สํานักปลัด)
โครงการส่งเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3(3.2
) หน้า 135  ลําดับที 3   (สํานักปลัด)
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และจัดกิจกรรม อนุรักษ์
วัฒนธรรม  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าเงินรางวัล  ของรางวัล  ค่า
จัดตกแต่งสถานที  ฯลฯ  และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 3 (3.2
)  หน้า 136  ลําดับที 10    (สํานักปลัด)
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ และจัดกิจกรรม อาซูรอสัมพันธ์  และราย
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
    บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที 3 (3.2
)  หน้า 135  ลําดับที 5   (สํานักปลัด) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 255,000 บาท
งบลงทุน รวม 255,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 255,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (หลัง อบต.) จํานวน 255,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ (หลัง อบต.)  กว้าง  6.50
  เมตร   ยาว   10.00  เมตร   (รายละเอียดตามที อบต.กําหนด)
     บรรจุแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 7 (7.1
)   หน้า 158  ลําดับที 1  (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งนํา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่ง
นํา  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น    รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4 (4.1)  หน้า 148
  ลําดับที 6  (สํานักปลัด)
โครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
     แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 2 (2.2)  หน้า 132
  ลําดับที 9  (สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  วัสดุการเกษตร  และอุปกรณ์ทางการ
เกษตร  เช่น  เมล็ดพันธุ์พืช  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  เคมีภัณฑ์ทาง
การเกษตร  ไม้ดอก  ไม้ประดับ ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
(สํานักปลัด)  
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 2,968,600 บาท
งบกลาง รวม 2,968,600 บาท
งบกลาง รวม 2,968,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 28,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  ซึงคํานวณจ่าย
เงินสมทบให้พนักงานจ้างซึงเป็นผู้ประกันตนร้อยละห้า  พร้อมหักค่าตอบ
แทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันของอัตราจ้าง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,924,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ เพือดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีและภารกิจถ่ายโอน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 576,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ เพือดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีและภารกิจถ่ายโอน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้วเป็นผู้มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอสด์ เพือ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าทีภารกิจถ่ายโอน

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิด
ขึน  เช่น  วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  และภัยอืนๆ  ฯลฯ ตามความจําเป็น
และเหมาะสม เพือให้ทันต่อเหตุการณ์ หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชน  หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่ายหรือกรณีทีมีหนังสือสัง
การให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 68,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ                             จํานวน   68,000  บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิน  หรือพืนที  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ  เรืองการกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้ อปท. ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
.2558  โดยสมทบงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของเงินทีมีการ
กําหนดหลักเกณฑ์ได้รับจาก สปสช.

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 160,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) เพือช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  เงินช่วยพิเศษ  บําเหน็จตก
ทอด  โดยตังจ่ายตามหลักเกณฑ์  ร้อยละ 1 ของรายได้  (พ.ร.บ. บํา
เหน็ด บํานาญข้าราชการท้องถิน พ.ศ.2550)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 68,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 28,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 1,924,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

160,100

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 576,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 125,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 98,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 54,000

เงินเดือนพนักงาน 500,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

40,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 68,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 28,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 1,924,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

160,100

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 576,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 43,000 43,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 680,000 680,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

87,000 87,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 515,000 515,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 43,000 43,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 510,000 635,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 432,000 530,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 213,000 267,000

เงินเดือนพนักงาน 3,640,000 4,140,000

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 216,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

308,000 348,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 518,000 77,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม  จัดงาน  จัด
บอร์ด  จัดนิทรรศการ
ต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนา 50,000

ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนาและประเพณี
ต่างๆ

30,000

โครงการ อบต.เคลือน
ทีพบพีน้องประชาชน 100,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา และวัชพืชใน
แหล่งนํา

20,000

โครงการกิจกรรมเนือง
ในโอกาสครบรอบ 
100 ปี ธงชาติไทย

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  
ประจําปี 2561

150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
พืนบ้านต้านยาเสพติด 100,000

โครงการค่ายเยาวชน
ป้องกันยาเสพติด 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.เกาะเปาะ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 206,000 248,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,183,000 1,778,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม  จัดงาน  จัด
บอร์ด  จัดนิทรรศการ
ต่างๆ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 420,000 490,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนา 430,000 480,000

ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนาและประเพณี
ต่างๆ

30,000

โครงการ อบต.เคลือน
ทีพบพีน้องประชาชน 100,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา และวัชพืชใน
แหล่งนํา

20,000

โครงการกิจกรรมเนือง
ในโอกาสครบรอบ 
100 ปี ธงชาติไทย

20,000 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  
ประจําปี 2561

150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
พืนบ้านต้านยาเสพติด 100,000

โครงการค่ายเยาวชน
ป้องกันยาเสพติด 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.เกาะเปาะ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน  ชาติ  
ศาสนา  พระมหา
กษัตริย์

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
และวันสําคัญต่างๆ 100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 80,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี

โครงการจัดเวที
ประชาคม 30,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา 
/ บุุคคลเข้าร่วม
กิจกรรมหรือแข่งขัน
ในรายการต่างๆ

30,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน 
เกียวกับการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เกาะเปาะ

10,000

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิน 20,000

โครงการทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน
โครงการทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 30,000

โครงการเทิดพระ
เกียรติ  12 สิงหามหา
ราชินี  วันแม่แห่งชาติ 
ประจําปี 2561

โครงการธนาคารขยะ 30,000

โครงการประกวดและ
แข่งขันว่าวประจําปี 15,000

โครงการประชาร่วมใจ
สร้างความปลอดภัย 
พัฒนาสองข้างทาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน  ชาติ  
ศาสนา  พระมหา
กษัตริย์

15,000 15,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
และวันสําคัญต่างๆ 100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 80,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 100,000 100,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม 30,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา 
/ บุุคคลเข้าร่วม
กิจกรรมหรือแข่งขัน
ในรายการต่างๆ

30,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน 
เกียวกับการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เกาะเปาะ

10,000

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิน 20,000

โครงการทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

50,000 50,000

โครงการทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 30,000

โครงการเทิดพระ
เกียรติ  12 สิงหามหา
ราชินี  วันแม่แห่งชาติ 
ประจําปี 2561

10,000 10,000

โครงการธนาคารขยะ 30,000

โครงการประกวดและ
แข่งขันว่าวประจําปี 15,000

โครงการประชาร่วมใจ
สร้างความปลอดภัย 
พัฒนาสองข้างทาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิงแวดล้อม

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
โครงการเมาลิด
สัมพันธ์ 60,000

โครงการรณรงค์การ
ปลูกหญ้าแฝกอันเนือง
มาจากพระราชดําริ

10,000

โครงการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอย 20,000

โครงการวันปลูกต้นไม้
ประจําปีแห่งชาติ 15,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 100,000

โครงการส่งเสริมการ
ถือศีลอดเดือนรอม
ฎอน

100,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร อบต
.เกาะเปาะ
โครงการส่งเสริมและ
อบรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

70,000

โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูล
ฝอย

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประกอบขนม - อาหาร 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

51,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิงแวดล้อม 40,000 40,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

100,000 100,000

โครงการเมาลิด
สัมพันธ์ 60,000

โครงการรณรงค์การ
ปลูกหญ้าแฝกอันเนือง
มาจากพระราชดําริ

10,000

โครงการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอย 20,000

โครงการวันปลูกต้นไม้
ประจําปีแห่งชาติ 15,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 100,000

โครงการส่งเสริมการ
ถือศีลอดเดือนรอม
ฎอน

100,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร อบต
.เกาะเปาะ

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมและ
อบรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

70,000

โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูล
ฝอย

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประกอบขนม - อาหาร 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

51,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เกาะ
เปาะ)

148,000

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดใน
เยาวชนกลุ่มเสียง

30,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

โครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ปลอดโฟม

10,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 100,000

โครงการอบรมเพือ
เพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนตําบล แล
ผู้ทีเกียวข้องของ อบต
.เกาะเปาะ
โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

300,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับวินัย
จราจร

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เกาะ
เปาะ)

148,000

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดใน
เยาวชนกลุ่มเสียง

30,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

20,000 20,000

โครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ปลอดโฟม

10,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 100,000

โครงการอบรมเพือ
เพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนตําบล แล
ผู้ทีเกียวข้องของ อบต
.เกาะเปาะ

300,000 300,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

300,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับวินัย
จราจร

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้เพือป้องกันยา
เสพติด

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองสวัสดิการ
และการดูแลสุขภาพ 
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

40,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองเอดส์และ
โรคติดต่อ

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้สิทธิเด็กและ
เยาวชนขันพืนฐาน

10,000

โครงการอาซูรอ
สัมพันธ์ 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 746,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 10,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้เพือป้องกันยา
เสพติด

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองสวัสดิการ
และการดูแลสุขภาพ 
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

40,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองเอดส์และ
โรคติดต่อ

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้สิทธิเด็กและ
เยาวชนขันพืนฐาน

10,000

โครงการอาซูรอ
สัมพันธ์ 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 205,000 205,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 95,000 125,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 100,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 746,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 90,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน

จัดซือเก้าอีละหมาด

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ

จัดซือโต๊ะนังพัก

จัดซือโต๊ะเอนก
ประสงค์

จัดซือโทรศัพท์มือถือ

จัดซือโพเดียม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์เลเซอร์

จัดซือเครืองสํารอง
กระแสไฟฟ้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเต้นท์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือเครืองเล่นสนาม
กลางแจ้ง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา  หมู่ที 2 340,000

โครงการปรับปรุง
สนามฟุตซอล  หมู่ที 1 880,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

วันทีพิมพ์ : 25/9/2560  13:54:06 หน้า : 13/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,000,000 1,020,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 64,000 64,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 17,800 17,800

จัดซือเก้าอีละหมาด 65,000 65,000

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ 33,000 33,000

จัดซือโต๊ะนังพัก 31,000 31,000

จัดซือโต๊ะเอนก
ประสงค์ 16,000 16,000

จัดซือโทรศัพท์มือถือ 13,000 13,000

จัดซือโพเดียม 20,000 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 3,300 3,300

จัดซือเครืองสํารอง
กระแสไฟฟ้า 4,500 4,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเต้นท์ 66,000 66,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือเครืองเล่นสนาม
กลางแจ้ง 230,000 230,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา  หมู่ที 2 340,000

โครงการปรับปรุง
สนามฟุตซอล  หมู่ที 1 880,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  ซอยจูซา  หมู่ที 
3

430,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  ซอยหะยีสาเมาะ 
 หมู่ที 3

115,000

โครงการบุกเบิกถนน
ลูกรัง  ซอยบือแน  หมู่
ที 2

1,120,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา  หมู่ที 1 391,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 1,100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ (หลัง อบต.) 255,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,440,000

รวม 2,968,600 70,000 255,000 1,965,000 705,000 5,155,000 325,000 2,642,000

วันทีพิมพ์ : 25/9/2560  13:54:06 หน้า : 15/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  ซอยจูซา  หมู่ที 
3

430,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  ซอยหะยีสาเมาะ 
 หมู่ที 3

115,000

โครงการบุกเบิกถนน
ลูกรัง  ซอยบือแน  หมู่
ที 2

1,120,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา  หมู่ที 1 391,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 1,100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ (หลัง อบต.) 255,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,440,000

รวม 150,000 11,877,600 26,113,200

วันทีพิมพ์ : 25/9/2560  13:54:06 หน้า : 16/16
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