
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

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

   อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ.2552 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ           
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และสภาองค์การบริหาร                        
ส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร               
ส่วนตําบลเกาะเปาะ ประชุมสามัญประจําปี สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 
พรอ้มส่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวให้นายอําเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น 
 

  บัดนี้  นายอําเภอหนองจิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว                 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ตามหนังสืออําเภอหนองจิก ท่ี ปน 0023.17/4324  ลงวันท่ี           
1  ตุลาคม  2561  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี                 
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

    
 
          
                        (นายอิทธิกร   ต่วนปูเตะ)    

                            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

เขต/อําเภอ หนองจิก    จังหวัดปัตตานี

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

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

พืนที 10.48 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,852 คน

ชาย 1,884 คน

หญิง 1,968 คน

ข้อมูล ณ วันที 25 กันยายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,352,778.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,154,228.14 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,814,677.21 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 280,315.30 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 22,028,119.70 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 25,758.55 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,585.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 40,562.18 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 316,278.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,611,321.97 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 9,032,614.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 20,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 15,634,121.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 2,422,879.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 4,798,916.66 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,567,675.40 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,348,650.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,496,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 20,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,555,200.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 39,114.35 22,000.00 47,200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 79.75 3,500.00 3,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 76,984.41 80,000.00 80,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 384,902.00 350,000.00 350,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 200.00 1,300.00 1,300.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 501,280.51 456,800.00 482,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,654,579.72 15,553,200.00 15,553,200.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,654,579.72 15,553,200.00 15,553,200.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 9,063,006.00 10,103,200.00 10,769,900.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 9,063,006.00 10,103,200.00 10,769,900.00

รวม 24,218,866.23 26,113,200.00 26,805,100.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 2,637,274.00 2,968,600.00 3,070,000.00

งบบุคลากร 5,395,452.15 7,156,000.00 8,241,000.00

งบดําเนินงาน 6,947,958.16 9,318,000.00 10,586,600.00

งบลงทุน 4,819,139.00 5,230,600.00 3,579,500.00

งบเงินอุดหนุน 1,556,000.00 1,440,000.00 1,328,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,355,823.31 26,113,200.00 26,805,100.00

รวม 21,355,823.31 26,113,200.00 26,805,100.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,611,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 125,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,490,500

แผนงานสาธารณสุข 75,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,059,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,090,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 765,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,233,000

แผนงานการเกษตร 75,000

แผนงานการพาณิชย์ 210,500

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 3,070,000

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 26,805,100





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,663,000 1,853,000 6,516,000

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,295,000 1,853,000 5,148,000

งบดําเนินงาน 4,266,400 630,000 4,896,400

    ค่าตอบแทน 339,000 79,000 418,000

    ค่าใช้สอย 2,503,400 466,000 2,969,400

    ค่าวัสดุ 300,000 75,000 375,000

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

งบลงทุน 167,100 32,400 199,500

    ค่าครุภัณฑ์ 167,100 32,400 199,500

                                             รวม 9,096,500 2,515,400 11,611,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 125,000 125,000

    ค่าใช้สอย 125,000 125,000

                                             รวม 125,000 125,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 687,000 0 687,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 687,000 0 687,000

งบดําเนินงาน 243,000 1,190,000 1,433,000

    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 156,000 432,000 588,000

    ค่าวัสดุ 37,000 758,000 795,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

งบลงทุน 0 42,500 42,500

    ค่าครุภัณฑ์ 0 42,500 42,500

งบเงินอุดหนุน 0 1,328,000 1,328,000

    เงินอุดหนุน 0 1,328,000 1,328,000

                                             รวม 930,000 2,560,500 3,490,500

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 75,000 75,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

    ค่าวัสดุ 5,000 5,000

                                             รวม 75,000 75,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,038,000 0 0 1,038,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,038,000 0 0 1,038,000

งบดําเนินงาน 509,200 110,000 402,000 1,021,200

    ค่าตอบแทน 86,000 0 0 86,000

    ค่าใช้สอย 383,200 50,000 402,000 835,200

    ค่าวัสดุ 40,000 60,000 0 100,000

                                             รวม 1,547,200 110,000 402,000 2,059,200



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 1,090,000 1,090,000

    ค่าใช้สอย 1,090,000 1,090,000

                                             รวม 1,090,000 1,090,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 210,000 480,000 690,000

    ค่าใช้สอย 180,000 480,000 660,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบลงทุน 0 75,000 75,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 75,000 75,000

                                             รวม 210,000 555,000 765,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบดําเนินงาน 980,000 980,000

    ค่าใช้สอย 950,000 950,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

งบลงทุน 3,253,000 3,253,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,253,000 3,253,000

                                             รวม 4,233,000 4,233,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 50,000 25,000 75,000

    ค่าใช้สอย 50,000 25,000 75,000

                                             รวม 50,000 25,000 75,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 201,000 201,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 171,000 171,000

งบลงทุน 9,500 9,500

    ค่าครุภัณฑ์ 9,500 9,500

                                             รวม 210,500 210,500

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 3,070,000 3,070,000

    งบกลาง 3,070,000 3,070,000

                                             รวม 3,070,000 3,070,000



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,611,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 125,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,490,500

แผนงานสาธารณสุข 75,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,059,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,090,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 765,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,233,000

แผนงานการเกษตร 75,000

แผนงานการพาณิชย์ 210,500

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 3,070,000

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 26,805,100

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 5) พ.ศ.2546 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ และโดยอนุมัติของนายอําเภอหนองจิก

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 26,805,100 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
26,805,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายอิทธิกร   ต่วนปูเตะ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

อนุมัติ

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

(นายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา)

ตําแหน่ง นายอําเภอหนองจิก



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอ หนองจิก  จังหวัดปัตตานี

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 18,331.26 21,188.35 19,620.55 18,000.00 44.44 % 26,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 7,040.00 17,926.00 8,244.00 4,000.00 400.00 % 20,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,200.00

รวมหมวดภาษีอากร 25,371.26 39,114.35 27,864.55 22,000.00 47,200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 59.75 85.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 170.00 0.00 210.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 20.00 40.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 170.00 79.75 1,585.00 3,500.00 3,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 84,708.11 76,984.41 40,562.18 80,000.00 0.00 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 84,708.11 76,984.41 40,562.18 80,000.00 80,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 360,357.00 384,902.00 348,573.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 360,357.00 384,902.00 348,573.00 350,000.00 350,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

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

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 200.00 200.00 300.00 0.00 % 300.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 200.00 200.00 1,300.00 1,300.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 400,793.81 269,375.29 178,463.43 350,000.00 -28.57 % 250,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,999,229.71 10,239,385.99 10,489,377.01 10,396,600.00 0.96 % 10,496,600.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,429,657.93 1,405,404.86 1,291,581.66 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

     ภาษีสุรา 762,567.33 788,221.02 0.00 753,600.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,640,288.57 1,899,519.96 2,766,237.16 2,500,000.00 30.14 % 3,253,600.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 22,638.23 27,404.42 23,023.26 22,000.00 0.00 % 22,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 25,680.97 24,463.18 77,162.98 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 545.00 805.00 1,103.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,281,401.55 14,654,579.72 14,826,948.50 15,553,200.00 15,553,200.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 4,752,581.00 9,063,006.00 9,054,386.00 10,103,200.00 6.60 % 10,769,900.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 4,752,581.00 9,063,006.00 9,054,386.00 10,103,200.00 10,769,900.00

รวมทุกหมวด 19,504,588.92 24,218,866.23 24,300,119.23 26,113,200.00 26,805,100.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ

อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 26,805,100   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 47,200 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 26,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ตามจํานวนของผู้อยู่ในข่ายทีต้องชําระ
ภาษี  เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวตามสภาพความเป็น
จริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ตามจํานวนของผู้อยู่ในข่ายทีต้องชําระ
ภาษี  เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวตามสภาพความเป็น
จริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ภาษีป้าย จํานวน 1,200 บาท
ประมาณการตามจํานวนของผู้อยู่ในข่ายทีต้องชําระภาษี  เนืองจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  ตามจํานวนของผู้อยู่ในข่ายทีต้องชําระ
ภาษีเนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับค่าจดทะเบียน
พาณิชย์ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  ตามจํานวนของผู้อยู่ในข่ายทีต้องชําระ
ภาษีเนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 80,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับค่าดอกเบีย
ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 350,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่าน  เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่านํา
ประปาได้ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,300 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่า
จําหน่ายเศษของได้ตามสภาพความเป็นของเศรษฐกิจในปัจจุบัน
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รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษี
ดังกล่าวได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,553,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,496,600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,253,600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 22,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 10,769,900 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 10,769,900 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 471,240 515,000 0 % 515,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 42,120 38,610 43,000 0 % 43,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 38,610 43,000 0 % 43,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 79,200 87,000 0 % 87,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 676,800 676,800 620,400 680,000 0 % 680,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 1,361,520 1,248,060 1,368,000 1,368,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,764,477.73 1,851,060 1,819,550 2,380,000 9.29 % 2,601,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 11,863.23 184,062.49 172,510 270,000 -18.15 % 221,000

เงินประจําตําแหน่ง 88,500 90,000 82,500 132,000 0 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,600 165,438.7 289,060 372,000 -29.57 % 262,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 98,710.96 98,741.66 159,000 -50.31 % 79,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,027,440.96 2,389,272.15 2,462,361.66 3,313,000 3,295,000

รวมงบบุคลากร 3,388,960.96 3,750,792.15 3,710,421.66 4,681,000 4,663,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอหนองจิก    จังหวัดปัตตานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 97,000 227,000 0 227,000 -7.05 % 211,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 72,000 66,000 80,000 5 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,610 3,970 11,900 20,000 -30 % 14,000

รวมค่าตอบแทน 174,610 302,970 77,900 327,000 339,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 695,400 785,048 764,000 950,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 958,400

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  จัดงาน  จัด
บอร์ด  จัดนิทรรศการต่างๆ 0 0 25,735 35,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดงาน จัด
บอร์ด จัดนิทรรศการต่างๆ 18,938 84,385 0 0 100 % 35,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 246,194.6 353,873 219,406 300,000 100 % 600,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 240,500 201,000 183,500 350,000 -100 % 0

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

โครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหา
กษัตริย์

0 0 9,910 15,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

0 9,360 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษี 0 0 0 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 27,200 12,792 0 15,000 0 % 15,000

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

โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี วันแม่แห่งชาติ  ประจําปี 2562 0 0 0 0 100 % 10,000

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

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

โครงการปกป้องสถาบันของชาติเพือ
สร้างความปรองดองและความ
สมานฉันท์

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิงแวด
ล้อม 21,981 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการพัฒนาบุคลากร อบต.เกาะเปาะ 194,500 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต.เกาะเปาะ

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน

15,987 0 19,985 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมเพือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 20,466.25 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
อบต.  พนักงานส่วนตําบล แลผู้ทีเกียว
ข้องของ อบต.เกาะเปาะ

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.  พนักงานส่วนตําบล และผู้ทีเกียว
ข้องของ อบต.เกาะเปาะ

0 0 0 0 100 % 300,000

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,436.05 55,963.86 53,382.46 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมค่าใช้สอย 1,531,403.9 1,522,421.86 1,295,918.46 2,285,000 2,503,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 55,391 48,889 65,819 75,000 -46.67 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,870 4,490 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,219 152,300 124,000 205,000 -60.98 % 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 68,925 71,140 44,700 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 29,164 11,976 37,779 55,000 -45.45 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,470 58,840 39,400 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 239,039 347,635 311,698 500,000 300,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 830,483.82 695,887.15 747,836.27 1,000,000 0 % 1,000,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 37,801.92 19,169.65 46,181.74 64,000 0 % 64,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 54,940 44,925.52 36,643 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 923,225.74 759,982.32 830,661.01 1,124,000 1,124,000

รวมงบดําเนินงาน 2,868,278.64 2,933,009.18 2,516,177.47 4,236,000 4,266,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 0 5,800 5,800 5,800 -100 % 0

จัดซือเก้าอีทํางานแบบมีล้อเลือน 2,400 0 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีละหมาด 0 0 65,000 65,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ 28,000 0 32,400 33,000 -100 % 0

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

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

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

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

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

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

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 3,500 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน 20,000 9,000 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะนังพัก 0 0 31,000 31,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะรับแขก 0 24,100 0 0 0 % 0

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

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

จัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ 0 0 16,000 16,000 -100 % 0

จัดซือโทรศัพท์มือถือ  0 0 11,000 13,000 -100 % 0

จัดซือโพเดียม 0 0 16,000 20,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 10,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองขยายเสียง 0 15,000 0 0 0 % 0

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

จัดซือเครืองเล่น ดีวีดี/ซีดี 0 3,700 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองอีควอไลเซอร์ (เครืองปรับ
ความถีของเสียง) 0 9,900 0 0 0 % 0

จัดซือโทรทัศน์วงจรปิด 90,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือพัดลมสนาม 0 12,420 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองรับโทรทัศน์ 0 12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเต้นท์โครงเหล็กทรงโค้ง พร้อมผ้า
เต้นท์ 0 0 36,000 36,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

จัดซือผ้าเต้นท์ 0 0 30,000 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง 0 0 0 0 100 % 129,600

จัดซือเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง 0 0 229,750 230,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 22,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 2,600

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

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 23,000 22,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ 0 3,300 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองกระแสไฟฟ้า 3,100 0 2,800 4,500 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0 3,200 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 70,189.04 5,200 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 295,439.04 170,920 479,050 587,600 167,100

รวมงบลงทุน 295,439.04 170,920 479,050 587,600 167,100

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 18,000 20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 28,000 20,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 28,000 20,000 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไป 6,580,678.64 6,874,721.33 6,705,649.13 9,504,600 9,096,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 837,488.33 889,920 864,180 1,260,000 31.27 % 1,654,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 11,160 101,160 92,730 162,000 -3.09 % 157,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 138,000 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 54,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 890,648.33 1,033,080 995,410 1,656,000 1,853,000

รวมงบบุคลากร 890,648.33 1,033,080 995,410 1,656,000 1,853,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 121,000 130,000 0 81,000 -14.81 % 69,000

ค่าเช่าบ้าน 69,050 53,400 5,850 126,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,400 4,800 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 190,050 185,800 10,650 217,000 79,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 144,000 206,400 199,100 233,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 246,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 48,090.96 20,736 68,870 120,000 66.67 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 47,000 11,400 67,550 80,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 950 3,490 7,960 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 240,040.96 242,026 343,480 453,000 466,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,814.1 27,584 17,096 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,184 6,534 7,344 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,000 33,540 25,230 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 65,998.1 67,658 49,670 75,000 75,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,720 4,157 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,720 4,157 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 498,809.06 499,641 403,800 755,000 630,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 8,700 12,000 -100 % 0

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

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 22,000

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0 0 0 0 100 % 7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ 3,700 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,300 0 8,700 12,000 32,400

รวมงบลงทุน 18,300 0 8,700 12,000 32,400

รวมงานบริหารงานคลัง 1,407,757.39 1,532,721 1,407,910 2,423,000 2,515,400

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 7,988,436.03 8,407,442.33 8,113,559.13 11,927,600 11,611,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

โครงการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยทาง
นํา 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับภัยและ
การป้องกันภัยแก่ประชาชน 0 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 125,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 125,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 50,000 125,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 50,000 125,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 357,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 687,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 687,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 24,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 86,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 156,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 37,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 243,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 0 0 930,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 80,000 72,000 69,300 77,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ 0 19,620 19,663 20,000 50 % 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 51,300 53,400 19,415 19,415 -100 % 0

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน เกียวกับการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ

0 1,500 2,750 3,350 49.25 % 5,000

โครงการเด็กไทยยุคใหม่ 4.0 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการทัศนศึกษา 0 0 26,060 28,460 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ในเขตพืนที
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพือจัดหาสือการ
เรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความ
เป็นชาติ)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 0 0 0 0 100 % 196,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(เงินอุุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 0 0 100 % 68,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 0 0 100 % 43,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0 42,123 15,149 51,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ

0 113,600 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ)

0 0 132,000 148,000 -100 % 0

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อปท. ในเขตพืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพือจัดหาสือการเรียน
การสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเป็นชาติ)

0 0 10,000 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 131,300 302,243 294,337 377,225 432,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,025 29,960 15,700 30,000 -100 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 726,893.6 718,715.2 387,288.4 746,000 1.61 % 758,000

วัสดุการศึกษา 10,023 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 752,941.6 748,675.2 402,988.4 776,000 758,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 20,000 0

รวมงบดําเนินงาน 884,241.6 1,050,918.2 697,325.4 1,173,225 1,190,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองเล่นสนามกลางแจ้ง 0 0 0 0 100 % 42,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 42,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ชัวคราว) 0 278,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 278,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 278,000 0 0 42,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,592,000 1,536,000 1,436,000 1,440,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 0 100 % 1,328,000

รวมเงินอุดหนุน 1,592,000 1,536,000 1,436,000 1,440,000 1,328,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,592,000 1,536,000 1,436,000 1,440,000 1,328,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,476,241.6 2,864,918.2 2,133,325.4 2,613,225 2,560,500

รวมแผนงานการศึกษา 2,476,241.6 2,864,918.2 2,133,325.4 2,613,225 3,490,500

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

โครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด 80,300 162,488 136,423 136,650 -100 % 0

โครงการธนาคารขยะ 0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 17,500 29,900 0 0 0 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เยาวชนกลุ่มเสียง 25,323 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 9,950 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เพือป้องกันยา
เสพติด 22,555 24,864 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองเอดส์และ
โรคติดต่อ 0 0 16,650 18,480 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 145,678 217,252 163,023 355,130 0

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 0

รวมงบดําเนินงาน 145,678 217,252 163,023 360,130 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0 10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 10,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 60,000 60,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 60,000 60,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 60,000 60,000 0

รวมงานโรงพยาบาล 145,678 227,252 223,023 420,130 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ์ อัครราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 75,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 59,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 59,000 0 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 22,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 22,500 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 22,500 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 81,500 0 0 0 75,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 227,178 227,252 223,023 420,130 75,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 329,680 333,060 323,060 500,000 38.8 % 694,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 64,080 67,440 61,820 98,000 30.61 % 128,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 115,080 107,690 125,000 -4 % 120,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 54,000 49,500 54,000 0 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 572,560 611,580 580,570 819,000 1,038,000

รวมงบบุคลากร 572,560 611,580 580,570 819,000 1,038,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 80,000 60,000 0 40,000 -15 % 34,000

ค่าเช่าบ้าน 30,000 30,000 27,500 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,863.25 3,400 4,800 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 114,863.25 93,400 32,300 92,000 86,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 292,730 391,250 169,850 777,650 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 213,200

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15,904.4 39,885.78 55,793 70,000 71.43 % 120,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 13,100 11,000 35,500 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,500 400 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 330,234.4 442,535.78 261,143 897,650 383,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,283 9,138 9,888 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 87,265 0 0 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 70,420 0 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,200 22,110 8,580 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 182,168 31,248 18,468 50,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 627,265.65 567,183.78 311,911 1,039,650 509,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 11,430 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,330 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 21,330 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,221,155.65 1,178,763.78 892,481 1,858,650 1,547,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 65,800 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 65,800 0 0 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 59,905 57,730 60,000 0 % 60,000

วัสดุก่อสร้าง 0 79,668 60,851 80,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 139,573 118,581 140,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 205,373 118,581 140,000 110,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  
ซอยบาโระ 2  หมู่ที 1 0 825,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยจูซา  
หมู่ที 3 0 0 429,000 430,000 -100 % 0

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

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

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

โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก ซอย
บาโระ (ส่วนต่อ) หมู่ที 1 0 738,300 0 0 0 % 0

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

โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแคพซีลเป็นผิวจราจร คสล.          
   ซอยมัสยิด   หมู่ที 3

0 597,250 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

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

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

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

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

0 1,462,500 0 0 0 % 0

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

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 225,621.73 497,669 728,350 728,350 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,998,921.73 4,360,219 1,257,350 2,784,350 0

รวมงบลงทุน 1,998,921.73 4,360,219 1,257,350 2,784,350 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,998,921.73 4,565,592 1,375,931 2,924,350 110,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 156,000 240,000 220,000 312,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 312,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการธนาคารขยะ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 0 0 19,125 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอย 0 0 20,345 20,345 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่ง
กําเนิด

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปลอดโฟม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 156,000 240,000 259,470 362,345 402,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 36,500 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 36,500 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 156,000 276,500 259,470 362,345 402,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 156,000 276,500 259,470 362,345 402,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,376,077.38 6,020,855.78 2,527,882 5,145,345 2,059,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ อบต.เคลือนทีพบพีน้อง
ประชาชน 120,359 102,838 98,758 100,000 0 % 100,000

โครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดงาน จัดรัฐพิธี และวันสําคัญ
ต่างๆ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญ
ต่างๆ 0 0 90,000 100,000 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคม 0 3,700 0 30,000 -100 % 0

โครงการปฏิรูปจิตวิญญาณเยาวชนคน
รุ่นใหม่ ประจําปี 2559 19,730 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการปฏิรูปผู้ปกครองรุ่นใหม่เข้าใจ
เยาวชน ประจําปี 2560 0 18,546 0 0 0 % 0

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

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การพัฒนา
ท้องถิน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการปันรัก ปันนําใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการพอเพียงนําหน้า ชราสุขใจ ผู้สูง
วัยสุขภาพดี 0 0 86,498 86,500 15.61 % 100,000

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว ประจําปี 2562 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการเยียมบ้านผู้ด้อยโอกาส 8,500 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ 4,300 7,250 0 10,000 -100 % 0

โครงการวันปลูกต้นไม้ประจําปีแห่งชาติ 14,975 9,670 0 15,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ และสถาบัน
ครอบครัวตําบลเกาะปาะ ประจําปี 2562 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
สตรีตําบลเกาะเปาะ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 14,068 29,998 16,936 20,000 50 % 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ให้ประชาชนตําบลเกาะเปาะ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพประกบขนม - 
อาหาร 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการส่งเสริมอาชีพประกอบขนม - 
อาหาร 46,061 23,951 16,973 23,500 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน
ตําบลเกาะเปาะ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก 19,826 0 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาการศักยภาพกลุ่มสตรี 349,900 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0 396,770 126,645 300,000 0 % 300,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัด
ตังโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับวินัย
จราจร 0 0 18,950 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองสวัสดิการ
และการดูแลสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

0 0 33,400 33,400 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กและ
เยาวชนขันพืนฐาน 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 605,119 592,723 488,160 768,400 1,090,000

รวมงบดําเนินงาน 605,119 592,723 488,160 768,400 1,090,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 605,119 592,723 488,160 768,400 1,090,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 605,119 592,723 488,160 768,400 1,090,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
ประจําปี 2561 0 0 148,534 150,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครัง
ที 5 0 131,504 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ประจําปี 2562 0 0 0 0 100 % 150,000

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

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

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

รวมค่าใช้สอย 8,710 131,504 148,534 180,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 20,000 20,000 20,000 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 28,710 151,504 168,534 200,000 210,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

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

โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล  หมู่ที 1 0 0 843,900 880,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 843,900 1,220,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 843,900 1,220,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 28,710 151,504 1,012,434 1,420,000 210,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณี
ต่างๆ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและ
ประเพณีต่างๆ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน 11,460 17,000 17,200 20,000 50 % 30,000

โครงการประกวดและแข่งขันว่าวประจํา
ปี 14,925 14,980 14,685 15,000 33.33 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 45,900 57,000 49,900 49,900 20.24 % 60,000

โครงการเรียนรู้จริยธรรมตามหลัก
ศาสนานําพาชุมชนสู่สันติสุข ประจําปี 
2559

13,600 0 0 0 0 % 0

โครงการเรียนรู้จริยธรรมตามหลัก
ศาสนานําพาชุมชนสู่สันติสุข ประจําปี 
2560

0 14,100 0 0 0 % 0

โครงการวันผู้สูงอายแห่งชาติ 81,757 0 0 0 0 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 0 98,999 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอม
ฎอน 98,750 98,750 119,725 120,000 0 % 120,000

โครงการส่งเสริมและอบรมจริยธรรม
ภาคฤดูร้อน 69,300 55,400 66,700 70,000 0 % 70,000

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

โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง
การปฏิบัติด้านศาสนา 9,900 0 0 0 0 % 0

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

รวมค่าใช้สอย 473,092 453,854 413,610 454,900 480,000

รวมงบดําเนินงาน 473,092 453,854 413,610 454,900 480,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

อุปกรณ์หามศพ 0 0 0 0 100 % 75,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 75,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 75,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 473,092 453,854 413,610 454,900 555,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 501,802 605,358 1,426,044 1,874,900 765,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 450,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 950,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 980,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

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

โครงการก่อสร้างห้องนําสาธารณะ 0 0 0 0 100 % 500,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) 0 0 0 0 100 % 126,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยแวกะจิ  หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 238,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยแวจิ  หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 176,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยบาโระ 
3 หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 844,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
ซอยอนามัย 2  หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 753,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยโต๊ะ
เฮง  หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการติดตังป้ายชือบอกซอยถนน 0 0 0 0 100 % 180,000

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแคปซี
ลเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีต  ซอยเจะด
อเลาะ  หมู่ที 3

0 0 0 0 100 % 186,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 255,000 3,253,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 255,000 3,253,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 255,000 4,233,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 255,000 4,233,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

โครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000 50,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 70,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันปลูกต้นไม้ประจําปีแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 25,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 0 25,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 70,000 75,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 111,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 171,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 201,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา 0 0 0 0 100 % 9,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 9,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 9,500

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 0 210,500

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 210,500

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 14,970 17,912 22,377 28,500 17.54 % 33,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 1,751,400 1,833,400 1,924,000 2.72 % 1,976,400

เบียยังชีพคนพิการ 0 479,200 523,200 576,000 8.33 % 624,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 5,000 6,000 12,000 -50 % 6,000

สํารองจ่าย 80,772 172,070 214,320 220,000 -9.09 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 98,000 68,000 68,000 68,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.เกาะเปาะ 0 0 0 0 100 % 70,000
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 138,294 143,692 160,100 160,100 0 % 160,100

รวมงบกลาง 332,036 2,637,274 2,827,397 2,988,600 3,070,000

รวมงบกลาง 332,036 2,637,274 2,827,397 2,988,600 3,070,000

รวมงบกลาง 332,036 2,637,274 2,827,397 2,988,600 3,070,000

รวมแผนงานงบกลาง 332,036 2,637,274 2,827,397 2,988,600 3,070,000

รวมทุกแผนงาน 15,506,890.01 21,355,823.31 17,739,390.53 26,113,200 26,805,100
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อําเภอ หนองจิก   จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 26,805,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,096,500 บาท
งบบุคลากร รวม 4,663,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,368,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิน จํานวน  12  เดือน  ดังนี
  1. ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
  2. ค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน
    - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554  และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ.2557     
(สํานักงานปลัด) 
  
   

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก / รองนายก  จํานวน  12
  เดือน  ดังนี
  1. ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
  2. ค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน
    - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554  และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ.2557     
(สํานักงานปลัด) 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก / รองนายก  จํานวน  12  เดือน  ดัง
นี
  1. ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
  2. ค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน
    - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554  และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ.2557     
(สํานักงานปลัด) 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 87,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน  12  เดือน  
    - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554
(สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 680,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน  12  เดือน  ตามตําแหน่งต่างๆ  ดังนี
  1. ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
  2. ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
  3. ตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน
  4. ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  4  คน
    - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ.2557     
(สํานักงานปลัด) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,295,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,601,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตามตําแหน่ง
ต่างๆ  จํานวน  7 อัตรา  ดังนี
     1. ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
     2. ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
     3. ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด อบต.
     4. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     5. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
     6. ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน
     7. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(สํานักงานปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 221,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี
     1. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พสร.) 
     2. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  หัวหน้าสํานักปลัด  ซึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12
  เดือน  
(สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 262,000 บาท
เพือจ่ายดังนี
     1. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
     2. ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่งคนงานทัวไป  จํานวน  1
  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(สํานักงานปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 79,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ดังนี
     1. เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง
     2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 4,266,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 339,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 211,000 บาท
     1. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจําปี) 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที  29  กันยายน 2557
     2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือ หรือ
จ้าง คณะกรรมตรวจการจ้าง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และ ผู้ควบ
คุมงานก่อสร้างของ อบต. 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156
  ลงวันที  19  กันยายน  2560
     3. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  ทีเกียวเนืองกับ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที 0808.0/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 และหนังสือ ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 1657  ลงวัน
ที  16 กรกฎาคม 2556
     4. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ในการ
ดําเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ได้แก่ ค่าเบียประชุม ค่าพาหนะ
ของคณะกรรมการ ค่าสมมนาคุณคณะกรรมการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพืมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ.2558 
(สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.เกาะเปาะ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกค่าสวัสดิการ
เกียวกับค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) 
พ.ศ.2559  (สํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549   
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 2,503,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 958,400 บาท
เพือจ่ายดังนี
     1. ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  80,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ เช่น งานบริการด้านเอกสาร  งานขับรถยนต์เพือ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทังภายในและภายนอกองค์การ  งาน
กําจัดปลวก  ค่าบริการติดตังโทรศัพท์สํานักงาน ค่าจ้างเก็บเอกสาร หรือค่า
ใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะเดียวกัน  ค่าจัดทําเว็บไซด์  ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร  ค่าจ้างเหมาจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าเบียประกัน ฯลฯ
     2. ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด     จํานวน  67,200  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความสะอาดทีทําการ อบต
. ตลอดจนงานอืนๆ ทีได้รับมอบหมาย  จํานวน  1  อัตรา
     3. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประจําสํานักงาน     จํานวน  139,200  บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประจําสํานักงาน รวมถึงปฏิบัติ
งานต่างๆ ทีได้รับมอบหมาย  จํานวน  2  อัตรา
     4. ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจําสํานัก
งาน     จํานวน  63,600  บาท 
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าทีขับรถยนต์ประจําสํานักงาน
รวมถึงปฏิบัติงานอืนๆ ทีได้รับมอบมาย  จํานวน  1  อัตรา
     5. ค่าจ้างเหมานักการภารโรง     จํานวน  66,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าทีนักการภารโรง  รวมถึง
ปฏิบัติงานอืนๆ ทีได้รับมอบหมาย  จํานวน  1  อัตรา
     6. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีทัวไป      จํานวน  63,600  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าทีทัวไป รวมถึงปฏิบัติงาน
อืนๆ ทีได้รับมอบหมาย  จํานวน  1  อัตรา
     7. ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย     จํานวน  478,800  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าทีรักษาความปลอดภัยทีทํา
การ อบต. รวมถึงปฏิบัติงานอืนๆ ทีได้รับมอบหมาย  จํานวน  8  อัตรา
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1536 ลง
วันที 19 มีนาคม 2561  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท.
(สํานักงานปลัด)
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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  
    - เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที  28 ก.ค.2548
     2. ค่ารับรองในการประชุมต่างๆ     จํานวน  10,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าของขวัญหรือของทีระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้
จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการ ฯลฯ  ซึงจําเป็นต้อง
จ่ายเกียวกับการรับรองในการประชุม
    - เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที  28 ก.ค.2548
(สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม
ทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด และการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในการเลือกตังให้ทราบถึง
สิทธิ หน้าทีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสามาชิกวุฒิสภา เช่น ค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รณรงค์การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในการเลือกตัง  ป้ายประชา
สัมพันธ์ แบบพิมพ์ต่างๆ  วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตัง ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที 6 กรกฏาคม  2561
(สํานักงานปลัด) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดงาน จัดบอร์ด จัดนิทรรศการต่างๆ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการจัดกิจกรรม  จัดงาน จัดบอร์ด จัด
นิทรรศการต่างๆ  เช่น ค่าวัสดุ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  รายละ
เอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 6 (6.2) หน้า 156  ลําดับที 6
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง หรือผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด
รถ         ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน  
ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้อืนๆ ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 4) พ.ศ.2561  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557
(สํานักงานปลัด)
โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําข้อมูลภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน  การ
จัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ อปท.  การจัดทําฐานข้อมูลทีดิน
และสิงปลูกสร้าง  เช่น ค่าสํารวจข้อมูลภาคสนาม  ค่าธรรมเนียม  ค่า
ระวางแผนที  และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้แก่
บุคลากรในองค์กรทีเกียวข้อง ฯลฯ
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 6 (6.1) หน้า 154  ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการแสดงผลของการ
ดําเนินงานของ อบต.เกาะเปาะ  เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข 
(ครังที 1)ยุทธศาสตร์ที 6 (6.2) หน้า 156  ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)
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โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ  ประจําปี 
2562

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 เนืองในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ  เช่น ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที  ค่าป้าย ค่าวัสดุ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข 
(ครังที 1)ยุทธศาสตร์ที 6  หน้า 156  ลําดับที  11 และเปลียนแปลง 
(ครังที 2) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 18 ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)

โครงการปกป้องสถาบันของชาติเพือสร้างความปรองดองและความ
สมานฉันท์

จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ หรือสนับ
สนุน  การจัดฝึกอบรม  ประชุม ชีแจงทําความเข้าใจเพือสร้าง
ทัศนคติ และจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ฯลฯ
  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าเบียเลียง  ค่า
ป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังท2ี)  ยุทธศาสตร์ที 2  หน้า  33  ลําดับที  1
(สํานักงานปลัด)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิงแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิงแวดล้อม
ในตําบล  เช่น ค่าจัดซือต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้าย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 (4.1) หน้า 147  ลําดับที 4
(สํานักงานปลัด)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประโยชน์สุขของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
ของประชาชน  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่า
ป้าย ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 6 (6.1) หน้า 153  ลําดับที 5
(สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.  พนักงานส่วนตําบล และผู้ทีเกียวข้องของ อบต.เกาะเปาะ

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าป้าย ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต
.กําหนด 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 6 (6.1) หน้า 153  ลําดับที 3
(สํานักงานปลัด)
โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าป้าย ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต
.กําหนด 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 6 (6.1) หน้า 153  ลําดับที 4
(สํานักงานปลัด)

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

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีใช้ในการปฏิบัติ
งานราชการ  เช่น กระดาษ  ปากกา หมึก  แฟ้ม นําดืม  สิงพิมพ์ทีได้จาก
การซือหรือการจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์  หนังสือ  เอกสาร วารสาร ฯลฯ
) แบบพิมพ์  ธงชาติ เก้าอีพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์งานบ้านงานครัว ทีใช้ในงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  นํายาล้างจาน ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครืองอะไหล่รถยนต์  เช่น  หม้อแบตเตอรี  หัวเทียน  ยางนอก  ยาง
ใน  กระจก  ไส้กรอง ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบลซิล  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของ อบต.  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหมึกหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เมาส์  โปรแกรมและอืนๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์
(สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,124,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
เปาะ  ตลอดจนอาคาร  สถานทีทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ รวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะ
(สํานักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจําสํานักงาน ทังภายในท้องถินและทางไกล
ภายในประเทศ  ค่าใช้จ่ายในการรับส่งโทรสาร และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการใช้บริการดัง
กล่าว  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษา
สาย  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลือนที  จํานวน  3  เครือง  ดังนี
     - นายก อบต. อัตราไม่เกิน   3,000  บาท/เดือน
     - ประธานสภา อบต.  อัตราไม่เกิน   3,000  บาท/เดือน
     - ปลัด อบต.  อัตราไม่เกิน   1,000  บาท/เดือน
(สํานักงานปลัด)
    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น  ค่าบริการด้านเครือ
ข่าย  บริการด้านอินเตอร์เน็ตตําบล  บริการด้านสารสนเทศ  ค่าโทร
สาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติราชการและ
การบริการประชาชน
(สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 167,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 167,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางาน จํานวน 10,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานแบบเหล็ก  ขนาด 3.5  ฟุต พร้อม
กระจก  จํานวน  2  ตัว
     เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แต่มีความจําเป็นต้องซือจึงตังงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ตามราคาท้องตลาด
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2) ผ 08  หน้า  46  ลําดับที  1
(สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑ์กีฬา
เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 129,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง  จํานวน  5  ชุด
    เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แต่มีความจําเป็นต้องซือจึงตังงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ตามราคาท้องตลาด
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ผ 08  หน้า  47  ลําดับที  3
(สํานักงานปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  แบบที 1
(ขนาดจอไม่น้อยกว่า  19  นิว)  จํานวน  1  เครือง โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561  ดังนี
     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
 (4 core)  จํานวน  1  หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญานนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
     2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
        1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
        2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
        3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB    
    3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
    4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน  1  หน่วย
    5. มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
    6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
    8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600  : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว  จํานวน  1  หน่วย
    - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ผ 08  หน้า  47  ลําดับที  5
(สํานักงานปลัด)
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED  ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)  จํานวน  1  เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561  ดังนี
    1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
    2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18 หน้าต่อนาที (ppm)
    3. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB
    4. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
    5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น
    6. สามารถใช้ได้กับ A1, Letter, Legal และ Custom        
    - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ผ 08  หน้า  47  ลําดับที  6
(สํานักงานปลัด)
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จํานวน  1
  เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561  ดังนี
    1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
    2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
    - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ผ 08  หน้า  47  ลําดับที  7
(สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,515,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,853,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,853,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,654,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตามตําแหน่ง
ต่างๆ  จํานวน  5 อัตรา  ดังนี
     1. ตําแหน่งผู้อํานวนการกองคลัง
     2. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
     3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
     4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     5. ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 157,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี
     1. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พสร.) 
     2. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวนการกองคลัง ซึงเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 69,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจําปี) 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที  29  กันยายน 2557
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549   
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 466,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 246,000 บาท
เพือจ่ายดังนี
     1. ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  15,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ เช่น งานบริการด้านเอกสาร  งานขับรถยนต์เพือ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทังภายในและภายนอกองค์การ  งาน
กําจัดปลวก  ค่าบริการติดตังโทรศัพท์สํานักงาน ค่าจ้างเก็บเอกสาร หรือค่า
ใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะเดียวกัน  ค่าจัดทําเว็บไซด์  ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร  ค่าจ้างเหมาจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าเบียประกัน ฯลฯ
     2. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประจําสํานักงาน     จํานวน  231,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประจําสํานักงาน ให้ปฏิบัติงาน
ต่างๆ ทีได้รับมอบหมาย  จํานวน  3  อัตรา
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1536 ลง
วันที 19 มีนาคม 2561  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค   
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท. 
(กองคลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง หรือผู้ทีได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้
อืนๆ ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ.2561  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม บํารุง รักษาทรัพย์สินให้
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
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีใช้ในการปฏิบัติ
งานราชการ  เช่น กระดาษ  ปากกา  สมุด  แฟ้มเอกสาร  นําดืม  สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือการจ้างพิมพ์  (หนังสือ
พิมพ์  เอกสาร หนังสือ วารสาร ฯลฯ แบบพิมพ์ต่างๆ) (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของ อบต.  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  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)
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งบลงทุน รวม 32,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  แบบที 1
(ขนาดจอไม่น้อยกว่า  19  นิว)  จํานวน  1  เครือง โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561  ดังนี
     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก  (4 core)  จํานวน  1  หน่วย มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาน
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
     2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
        1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
        2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
        3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB    
    3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
    4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน  1  หน่วย
    5. มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
    6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
    8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว  จํานวน  1  หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ผ 08  หน้า  48  ลําดับที  8
(กองคลัง)
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   
จํานวน  1  เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561  ดังนี
    1. เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner  
และ FAXภายในเครืองเดียวกัน
    2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
    3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
    4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อ
นาที หรือ(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนานี (ipm)    
    5. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
    6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
    7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
    8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    9. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสิและขาวดํา
    10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สําเนา
    11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
    - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ผ 08  หน้า  48  ลําดับที  9
(กองคลัง)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จํานวน  1
  เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561  ดังนี
    1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
    2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
    - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ผ 08  หน้า  48  ลําดับที  10
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่า
ป้าย ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 (7.2) หน้า 159  ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)
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โครงการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัยในครัว
เรือน  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าป้าย  ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 7  หน้า  44  ลําดับที  2
(สํานักงานปลัด)
โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางนํา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจสร้างความ
ปลอดภัยทางนํา  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
ป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 7  หน้า  44  ลําดับที  1
(สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับ
ภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าป้าย ฯลฯล และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  รายละเอียดตาม
ที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 7  หน้า  45  ลําดับที  3
(สํานักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 930,000 บาท
งบบุคลากร รวม 687,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 687,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 357,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตําแหน่งวิชาการศึกษา
(สํานักงานปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล ค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนที
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัวไป (ปฏิบัติ
หน้าทีดูแลเด็กเล็ก  จํานวน  2  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 
12 เดือน
(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ดังนี
     1. เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง
     2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 243,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจําปี) 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2557  
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที  29  กันยายน 2557
(สํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549   
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 156,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 86,000 บาท
เพือจ่ายดังนี
     1. ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  10,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานในการจัดทําของหรือบริการ
ต่างๆ รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ค่าเข้าปกหนังสือ  ฯลฯ  
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค    
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท. 
     2. ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็ก    จํานวน  78,00  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็กเล็กประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ ตลอดจนงานอืนๆ ทีได้รับมอบ
หมาย  จํานวน  1  อัตรา
(สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือผู้ทีได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น  ค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้
อืนๆ ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที  4)  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับ
ปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 37,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีใช้ในการปฏิบัติ
งานราชการ  เช่น กระดาษ  ปากกา หมึก  แฟ้ม นําดืม  สิงพิมพ์ทีได้จาก
การซือหรือการจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์  หนังสือ  เอกสาร  วารสาร ฯลฯ
)  แบบพิมพ์  ธงชาติ เก้าอีพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือ วัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัวสําหรับใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  นํายาล้างจาน ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของ ศพด.  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหมึกหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เมาส์  โปรแกรมและอืนๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์
(สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ
(สํานักงานปลัด)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,560,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 432,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เกาะเปาะ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 (3.1) หน้า 133  ลําดับที 4
(สํานักงานปลัด)
โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกียวกับการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกียวกับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ เช่น  ค่า
วิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าป้าย ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 (3.1) หน้า 133  ลําดับที 5
(สํานักงานปลัด)
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ 4.0 จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเด็กไทยยุคใหม่ 4.0  เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง (ครังที 2) ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  13  ลําดับที  1
(สํานักงานปลัด)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ในเขตพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพือจัดหา
สือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือจัดหาสือการเรียนการ
สอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ  เช่น  หนังสือนิทาน  เรือง
สัน  การ์ตูน  หรือสืออืนๆ ทีมีเนือหาปลูกฝันความรักชาติการเป็นคนดีของ
สังคม และการสร้างความสามัคคีของประชาชนในชาติ
    - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274  
ลงวันที 19  มิถุนายน  2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังท2ี)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  36  ลําดับที  1
(สํานักงานปลัด)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 196,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ  อัตรามือละ  20 วัน  จํานวน  245
 วัน 
    - เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16
  มิถุนายน 2552
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
 1658  ลงวันที 22 มีนาคม 2559
    - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
  ลงวันที 19  มิถุนายน  2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง (ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  13  ลําดับที 2    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(เงินอุุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

จํานวน 68,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ  ในอัตราคนละ  1,700  บาท/ปี  เป็นค่าจัด
ซือสือการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก
     - เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16
  มิถุนายน 2552
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
 1658  ลงวันที 22 มีนาคม 2559
    - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที 19  มิถุนายน  2561
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง (ครังที 2) ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  13  ลําดับที 3
(สํานักงานปลัด)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 43,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ ดังนี
    1. ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200  บาท/ปี  จํานวน  7,600  บาท
    2. ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200  บาท/ปี  จํานวน  7,600
  บาท
    3. ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300
  บาท/ปี  จํานวน  11,400  บาท
    4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430
  บาท/ปี  จํานวน  16,340  บาท   
    - เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16
  มิถุนายน 2552
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
 1658  ลงวันที 22 มีนาคม 2559
    - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274  
ลงวันที 19  มิถุนายน  2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม (ครังท2ี)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  37  ลําดับที  2
(สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 758,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 758,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที 2/2561 และ ภาคเรียน
ที 1/2562 สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ  และ นักเรียนชัน
อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาชันปีที 6 ของโรงเรียน สพฐ. ในเขตพืนทีรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  จํานวน  260  วัน  ดังนี
    1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ
    2. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
    3. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที 19  มิถุนายน  2561
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 (3.1) หน้า 133  ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 42,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,500 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
เครืองเล่นสนามกลางแจ้ง จํานวน 42,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง  จํานวน  3  ชุด
    เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แต่มีความจําเป็นต้องซือจึงตังงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ตามราคาท้องตลาด
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม (ครังที 2)  ผ 08  หน้า  47  ลําดับที  4
(สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,328,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,328,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,328,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน  ภาคเรียนที 2/2561
 และ ภาคเรียนที 1/2562  สําหรับนักเรียนชันอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษา
ชันปีที 6 อัตราคนละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน  ของโรงเรียน สพฐ
.ในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
เปาะ  จํานวน  2  แห่ง  ดังนี
    1. โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
    2. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์
    - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
  ลงวันที 19  มิถุนายน  2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 02
 ยุทธศาสตร์ที 1 (1.1) หน้า 160  ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขเพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ
ของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การ
รณรงค์  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวกับภารกิจ
ของแต่ละโครงการ เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 1745  ลงวันที  31  สิงหาคม  2560
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5 กรกฎาคม  2561
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม (ครังท2ี)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  38  ลําดับที  1
(สํานักงานปลัด)
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โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขเพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ
ของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การ
รณรงค์  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวกับภารกิจ
ของแต่ละโครงการ เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 1745  ลงวันที  31  สิงหาคม  2560
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5 กรกฎาคม  2561
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม (ครังท2ี)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  38  ลําดับที  2
(สํานักงานปลัด)
โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานจามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขเพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ
ของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การ
รณรงค์  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวกับภารกิจ
ของแต่ละโครงการ เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 1745  ลงวันที  31  สิงหาคม  2560
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5 กรกฎาคม  2561
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม (ครังท2ี)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  38  ลําดับที  3
(สํานักงานปลัด)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เพือดําเนินการ
จัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  เพือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าป้าย ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 (3.6) หน้า 144  ลําดับที 12
(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  นํายา
เคมี  เวชภัณฑ์ ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,547,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,038,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,038,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 694,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตามตําแหน่ง
ต่างๆ  จํานวน  2 อัตรา  ดังนี
     1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
     2. ตําแหน่งนายช่างโยธา
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 128,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี
     1. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พสร.) 
     2. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กองช่าง)

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ดังนี
     1. เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง
     2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 509,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจําปี) 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที  29  กันยายน 2557
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกค่าสวัสดิการ
เกียวกับค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) 
พ.ศ.2559  
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549   
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 383,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 213,200 บาท
เพือจ่ายดังนี
     1. ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  50,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ เช่น งานบริการด้านเอกสาร  งานขับรถยนต์เพือ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทังภายในและภายนอกองค์การ  งาน
กําจัดปลวก  ค่าบริการติดตังโทรศัพท์สํานักงาน ค่าจ้างเก็บเอกสาร หรือค่า
ใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะเดียวกัน  ค่าจัดทําเว็บไซด์  ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร  ค่าจ้างเหมาจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าเบียประกัน ฯลฯ
    2. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประปา      จํานวน   81,600  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประปา ตลอดจนงานอืนๆ ทีได้รับ
มอบหมาย  จํานวน  1  อัตรา
     3. ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป     จํานวน   81,600  บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป รวมถึงปฏิบัติงานต่างๆ ทีได้
รับมอบหมาย  จํานวน  1  อัตรา
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120  ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการของ อปท. 
(กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือผู้ทีได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น  ค่าเบีย
เลียง  ค่า พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน  และค่า
ใช้อืนๆ ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ.2561 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี  เครืองปรับ
อากาศ  ฯลฯล
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  หมึก  แฟ้ม  ฯลฯล
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เมาส์  โปรแกรมอืนๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับ
ปรุง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เช่น  ยานพาหนะ  ระบบไฟฟ้า อบต. และไฟฟ้า
สาธารณะ และเพือปรับปรุงทีดิน ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงทีดินสิงก่อ
สร้าง
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ฟิวส์  เครืองสํารองไฟฟ้าฉุกเฉิน  ฯลฯ
(กองช่าง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 402,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 402,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 402,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 312,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล  ค่าเช่าสถานทีทิงขยะมูลฝอย  ค่ากําจัดปลวก  ค่าบริการติดตัง
โทรศัพท์สํานักงาน  ค่าจ้างเก็บเอกสาร  หรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะ
เดียวกัน ฯลฯ
(กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการธนาคารขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการธนาคารขยะ เช่น  ค่า
วิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น  ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที 4 (4.2)  หน้า  150  ลําดับที  5
(สํานักงานปลัด)
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอย  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าป้าย  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุุทธศาสตร์
ที 4 (4.2) หน้า 149  ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่ง
กําเนิด

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ฯลฯ  รายละเอียดตาม
ที อบต.กําหนด 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 (4.2) หน้า 149  ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถินปลอดโฟม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปลอดโฟม เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่า
ป้าย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 (4.2) หน้า 149  ลําดับที 3
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,090,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,090,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,090,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.เคลือนทีพบพีน้องประชาชน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลือนทีพบพีน้อง
ประชาชน  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
ป้าย  ค่าเช่าเต้นท์  ค่าเช่าเครืองเสียง  เวที  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 6 (6.2) หน้า 155  ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)

โครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพ
ติด   เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าป้าย ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข 
(ครังที 1)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  143  ลําดับที 1 และเปลียนแปลง 
(ครังที 2) ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 16  ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)
โครงการจัดงาน จัดรัฐพิธี และวันสําคัญต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญ
ต่างๆ   เช่น  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม (ครัง
ที2)  ยุทธศาสตร์ที 6 (6.2) หน้า  157 ลําดับที  12
(สํานักงานปลัด)
โครงการประชาร่วมใจสร้างความปลอดภัย พัฒนาสองข้างทาง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการประชาร่วมใจสร้างความ
ปลอดภัย พัฒนาสองข้างทาง  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 (4.1) หน้า 147  ลําดับที 5
(สํานักงานปลัด)
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การพัฒนา
ท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือรับทราบบัญหา
ความต้องการของประชาชนในพืนที ทีเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาและ
แนวทางแก้ไขมุ่งสู่การพัฒนาท้องถินสู่การพัฒนาท้องถิน  เช่น การจัดทํา
แผนพัฒนท้องถิน  แผนชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งนํา ฯลฯ
  ซึงประกอบด้วย อาทิเช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าคู่มือเอกสารสําหรับ
การประชุม อบรม 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ 
ทีจําเป็น ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2562) ยุทธศาสตร์
ที 6 (6.2)  หน้า  155  ลําดับที 3
(สํานักงานปลัด)
โครงการปันรัก ปันนําใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี
งบประมาณ 2562

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการปันรัก ปันนําใจ ห่วงใยผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปีงบประมาณ 2562  เช่น ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังท2ี)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  40  ลําดับที  1
(สํานักงานปลัด)
โครงการพอเพียงนําหน้า ชราสุขใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการพอเพียงนําหน้า  ชราสุข
ใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง (ครังที 2) ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  16  ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจําปี 
2562

จํานวน 25,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจําปี 2562  เช่น ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
เพิมเติม (ครังที 2) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 42  ลําดับที  8
(สํานักงานปลัด)
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โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัวตําบลเกาะปาะ ประจําปี 
2562

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ และ
สถาบันครอบครัวตําบลเกาะเปาะ ประจําปี 2562  เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  40  ลําดับที  2
(สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีตําบลเกาะเปาะ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพสตรีตําบลเกาะเปาะ  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด
     -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม (ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  41  ลําดับที  3
(สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี  เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 (2.1) หน้า 129  ลําดับที 5

(สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้ประชาชนตําบลเกาะเปาะ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการ
เกษตรให้ประชาชนตําบลเกาะเปาะ  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  
รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  41  ลําดับที  4
(สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมอาชีพประกบขนม - อาหาร จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการส่งเสริมอาชีพประกอบ
ขนม - อาหาร  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตาม
ที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 (2.1) หน้า 129  ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนตําบลเกาะเปาะ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน
ตําบลเกาะเปาะ  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตาม
ที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังท2ี)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  41  ลําดับที  5
(สํานักงานปลัด)
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง (ครังที 2) ยุทธศาสตร์ที 2  หน้า 12  ลําดับที 1 
(สํานักงานปลัด)
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
จัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุ  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า  41  ลําดับที  6
(สํานักงานปลัด)
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับวินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
วินัยจราจร  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตาม
ที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 (3.3) หน้า 138  ลําดับที 11
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจําปี 2562 จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2562  เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  แก้ไข 
(ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.6)  หน้า  143  ลําดับที  2  และเปลียน
แปลง (ครังที 2) ยุทธศาสตร์ที 3   หน้า 14  ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)
โครงการจัดส่งนักกีฬา / บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันในรายการต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการจัดส่งนักกีฬา / บุคคลเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันในรายการต่างๆ  เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุุทธศาสตร์
ที 5 (5.1) หน้า 151  ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา  เช่น ลูกฟุตบอล  ลูกตระกร้อ  
ลูกวอลเล์บอล  ตาข่าย ฯลฯ  เพือให้เยาวชน ประชาชนในตําบล
ใช้เล่นกีฬา และเป็นการออกกําลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด
(สํานักงานปลัด)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 555,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
และประเพณีต่างๆ  เช่น จัดซือสิงของเพือใช้ในวันสําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 (3.2) หน้า 136  ลําดับที 7
(สํานักงานปลัด)

วันทีพิมพ์ : 25/9/2561  15:46:04 หน้า : 33/42



โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถิน  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต
.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง (ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 14  ลําดับที  2
(สํานักงานปลัด)
โครงการประกวดและแข่งขันว่าวประจําปี จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการประกวดและแข่งขันว่าว
ประจําปี  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต
.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง (ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 14  ลําดับที  3
(สํานักงานปลัด)
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการเมาลิดสัมพันธ์ เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 (3.2) หน้า 135  ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือน
รอมฎอน  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต
.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง 
(ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 15  ลําดับที  4
(สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการเส่งเสริมและอบรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 (3.2) หน้า 135  ลําดับที 3
(สํานักงานปลัด)
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม  เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง (ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 15  ลําดับที  5
(สํานักงานปลัด)
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการอาซูรอสัมพันธ์  เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 (3.2) หน้า 135  ลําดับที 5
(สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
อุปกรณ์หามศพ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์หามศพ พร้อมครอบแบบสแตนเลส  ขนาด
กว้าง  70  ซ.ม.  ยาว  280  ซ.ม.  จํานวน  3  อัน        
     เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แต่มีความจําเป็นต้องซือจึงตังงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ตามราคาท้องตลาด
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552  เรืองการตังงบประมาณ
เพือจากจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังท2ี)  ผ 08  หน้า  48  ลําดับที  11
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,233,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 980,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําสิงของ
หรือบริการต่างๆ  ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ ว 1536  
ลงวันที 19  มีนาคม 2561  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  และค่า
สาธารณูปโภค   
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ 
ว 7120  ลงวันที  9 ธันวาคม 2559  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการของ อปท.
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการจัดหาสิงของในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  และเพือปรับ
ปรุงทีดิน ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงทีดินสิงก่อสร้าง
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  อิฐ  หิน ดิน ทราย  ปูนขาว  ฯลฯ 
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 3,253,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,253,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างห้องนําสาธารณะ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําสาธารณะ  สนามกีฬาฟุตซอล  หมู่ที 1
  แบบ 4 ห้อง  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ค. 2552  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.25561-2564) แก้ไข (ครัง
ที 1) ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 141 ลําดับที 2 และ เปลียนแปลง (ครังที 2)  
หน้า  17  ลําดับที  1   
(กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (K) ของโครงการก่อสร้าง
    - เป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด  กค 
(กวจ) 0405.2/ ว 110  ลงวันที  5  มีนาคม  2561
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแวกะจิ  หมู่ที 3 จํานวน 238,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแวกะจิ  หมู่ที 3
   กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  89  เมตร   หนา  0.15  เมตร  รายละเอียด
ตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ค.2552  
    - เป็นไปตามพระราชกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังท2ี)  ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า  26  ลําดับที  1
(กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแวจิ  หมู่ที 3 จํานวน 176,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแวจิ  หมู่ที 3
  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  66  เมตร  หนา  0.15  เมตร   รายละเอียด
ตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537  และทีแก้ไขเเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ค. 2552  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศง2542
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม (ครังที2)  ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า  27  ลําดับที  2
(กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยบาโระ 3 หมู่ที 1 จํานวน 844,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยบาโระ 3  หมู่ที 1  ผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  440  เมตร  หนา  0.20  เมตร   รายละเอียด
ตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537  และทีแก้ไขเเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ค. 2552  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)  ยุทธศาตร์ที 1 หน้า  27  ลําดับที  4
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยอนามัย 2  หมู่ที 1 จํานวน 753,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยอนามัย 2  หมู่ที 1 กว้าง  3.50
 เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  0.20  เมตร   รายละเอียดตามที อบต
.กําหนด
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537  และทีแก้ไขเเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ค. 2552  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม (ครังที2)  ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า  27  ลําดับที  3
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยโต๊ะเฮง  หมู่ที 2 จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยโต๊ะเฮง  หมู่ที 2  ผิวจราจร
กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  145  เมตร  หนา  0.20  เมตร   รายละเอียด
ตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537  และทีแก้ไขเเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ค. 2552  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศง2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังท2ี)  ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า  28  ลําดับที  5
(กองช่าง)
โครงการติดตังป้ายชือบอกซอยถนน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังป้ายชือบอกซอยถนน  จํานวน  15  ป้าย รายละเอียด
ตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537  และทีแก้ไขเเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ค. 2552  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศง2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ครังท2ี)  ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า  28  ลําดับที  6
(กองช่าง)
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแคปซีลเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีต  ซอย
เจะดอเลาะ  หมู่ที 3

จํานวน 186,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแคปซีลเป็นถนนผิวจราจร
คอนกรีต  ซอยเจะดอเลาะ  หมู่ที 3  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  90
  เมตร  หนา  0.15  เมตร   รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537  และทีแก้ไขเเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ค. 2552  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง 
(ครังที 2)  ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า  11  ลําดับที 1
(กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งนํา จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชใน
แหล่งนํา  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต
.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา
ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุุทธศาสตร์
ที 4 (4.1) หน้า 148  ลําดับที 6
(สํานักงานปลัด)
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โครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ  เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามที อบต.กําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 (2.2) หน้า 132  ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
อันเนืองมากจากพระราชดําริ  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  ราย
ละเอียดตามที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุุทธศาสตร์
ที 2 (2.2) หน้า 132  ลําดับที 10
(สํานักงานปลัด)

โครงการวันปลูกต้นไม้ประจําปีแห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการรวันปลูกต้นไม้ประจําปีแห่ง
ชาติ  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย  ค่า
ต้นไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตาม
ที อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 (4.1) หน้า 147  ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 210,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 201,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมระบบประปา ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ให้สามารถใช้งานตามปกติ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 171,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ทังทีเป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่  เช่น  ท่อนําและอุปกรณ์  ทราย ท่อต่างๆ ฯลฯ
(กองช่าง)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 111,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
เกียวกับกิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น 
ค่าคลอรีน  ค่าสารส้ม  ค่าแพ็ค (Polyaluminium Chloride)
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองสูบนํา จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา แบบปัมแช่  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  สูบนําได้
ไม่น้อยกว่า  350  ลิตรต่อนาที  ขนาดท่อส่งนํา  3 นิว  จํานวน  1  เครือง 
    เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แต่มีความจําเป็นต้องซือจึงตังงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ตามราคาท้องตลาด
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม (ครังที2)  ผ 08  หน้า  46  ลําดับที  2
(กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 3,070,000 บาท
งบกลาง รวม 3,070,000 บาท
งบกลาง รวม 3,070,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 33,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ซึง
คํานวณจ่ายเงินสมทบให้พนักงานจ้างซึงเป็นผู้ประกันตนร้อยละห้า  พร้อม
หักค่าตอบแทนรวมกับเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างส่งเป็นเงิน
สมทบในอัตราเดียวกันของอัตราจ้าง
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
    - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที  22  มกราคม 2557 
    - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที  10  กรกฎาคม  2557  
    - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,976,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ เพือดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีและภารกิจถ่ายโอน และการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 
60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)
พ.ศ. 2561
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว
 2429 ลงวันที 6 ธันวาคม 2554 เรืองแจ้งแนวทางการจัดสรรงบ
ประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูง
อายุ ประจําปี
    - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 624,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ เพือดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีและภารกิจถ่ายโอนทีมีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
พ.ศ.2553
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) 
พ.ศ.2559 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 1502 ลง
วันที 2 สิงหาคม 2559  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)
พ.ศ. 2561
    - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ จะได้รับเบียคนละ 
500  บาท  
จํานวน 12 เดือน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพของค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
    - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน เช่น วาตภัย  อุทกภัย และภัย
อืนๆ ฯลฯ  เพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ใน
กรณีจําเป็นเร่งด่วนทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว
 667  ลงวันที  12 มีนาคม 2545 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3215  ลงวันที  6 มิถุนายน  2559  
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 0684  ลงวันที  8 กุมภาพันธ์  2560
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76  ลง
วันที 13  มกราคม 2558
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 526  ลง
วันที  8 มีนาคม  2560
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1064
  ลงวันที  31 พฤษาคม  2560
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1173
  ลงวันที  15 มิถุนายน  2560
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1520
  ลงวันที  2  สิงหาคม  2560
    - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะเปาะ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน หรือ
พืนที โดย อบต.สมทบงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของเงินทีมีการ
กําหนดหลักเกณฑ์ได้รับจาก สปสช. 
    - เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขดภาพแห่ง
ชาติ เรืองการกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้ อปท.ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาถในระดับท้องถิน หรือพืนที 
พ.ศ.2558 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 160,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) เพือช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  เงินช่วยพิเศษ  บําเหน็จตก
ทอด  โดยตังจ่ายตามหลักเกณฑ์  ร้อยละ 1 ของเงินรายได้  
    - เป็นไปตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิน พ.ศ.2550
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.เกาะเปาะ

70,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 33,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 1,976,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

160,100

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 624,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 120,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 128,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 54,000

เงินเดือนพนักงาน 694,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.เกาะเปาะ

70,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 33,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 1,976,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

160,100

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 624,000

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 216,000 262,000 598,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 30,000 378,000 536,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,000 79,000 217,000

เงินเดือนพนักงาน 357,000 4,255,000 5,306,000

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 216,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,000 24,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

34,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 450,000 525,200

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม จัดงาน จัด
บอร์ด จัดนิทรรศการ
ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 120,000

โครงการ อบต.เคลือน
ทีพบพีน้องประชาชน 100,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา และวัชพืชใน
แหล่งนํา

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ประจําปี 
2562

150,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20,000

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

24,000 280,000 338,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000 126,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 86,000 1,204,400 2,265,600

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง 300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม จัดงาน จัด
บอร์ด จัดนิทรรศการ
ต่างๆ

35,000 35,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 800,000 970,000

โครงการ อบต.เคลือน
ทีพบพีน้องประชาชน 100,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา และวัชพืชใน
แหล่งนํา

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ประจําปี 
2562

150,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20,000

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการค่าใช้จ่ายใน
พิธีทางศาสนาและ
ประเพณีต่างๆ

30,000

โครงการค่ายเยาวชน
ป้องกันยาเสพติด 150,000

โครงการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.เกาะเปาะ

โครงการจัดงาน จัดรัฐ
พิธี และวันสําคัญต่างๆ 100,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี
โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะ
เปาะ

โครงการจัดส่งนักกีฬา 
/ บุคคลเข้าร่วม
กิจกรรมหรือแข่งขัน
ในรายการต่างๆ

30,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน 
เกียวกับการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เกาะเปาะ

โครงการเด็กไทยยุค
ใหม่ 4.0
โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนที สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักณ์ อัครราช
กุมารี

20,000

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิน 30,000

โครงการทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการค่าใช้จ่ายใน
พิธีทางศาสนาและ
ประเพณีต่างๆ

30,000

โครงการค่ายเยาวชน
ป้องกันยาเสพติด 150,000

โครงการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.เกาะเปาะ

30,000 30,000

โครงการจัดงาน จัดรัฐ
พิธี และวันสําคัญต่างๆ 100,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 100,000 100,000

โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะ
เปาะ

15,000 15,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา 
/ บุคคลเข้าร่วม
กิจกรรมหรือแข่งขัน
ในรายการต่างๆ

30,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน 
เกียวกับการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เกาะเปาะ

5,000 5,000

โครงการเด็กไทยยุค
ใหม่ 4.0 80,000 80,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนที สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักณ์ อัครราช
กุมารี

20,000

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิน 30,000

โครงการทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 30,000

โครงการเทิดพระ
เกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี วันแม่แห่งชาติ  
ประจําปี 2562

โครงการธนาคารขยะ 30,000

โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติเพือ
สร้างความปรองดอง
และความสมานฉันท์

โครงการประกวดและ
แข่งขันว่าวประจําปี 20,000

โครงการประชาร่วมใจ
สร้างความปลอดภัย 
พัฒนาสองข้างทาง

20,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสู่การพัฒนา
ท้องถิน

30,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิงแวดล้อม
โครงการป้องกัน
อัคคีภัยในครัวเรือน

โครงการปันรัก ปัน
นําใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

40,000

โครงการพอเพียงนํา
หน้า ชราสุขใจ ผู้สูงวัย
สุขภาพดี

100,000

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 
ประจําปี 2562

25,000

โครงการเมาลิด
สัมพันธ์ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 30,000

โครงการเทิดพระ
เกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี วันแม่แห่งชาติ  
ประจําปี 2562

10,000 10,000

โครงการธนาคารขยะ 30,000

โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติเพือ
สร้างความปรองดอง
และความสมานฉันท์

15,000 15,000

โครงการประกวดและ
แข่งขันว่าวประจําปี 20,000

โครงการประชาร่วมใจ
สร้างความปลอดภัย 
พัฒนาสองข้างทาง

20,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสู่การพัฒนา
ท้องถิน

30,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิงแวดล้อม 40,000 40,000

โครงการป้องกัน
อัคคีภัยในครัวเรือน 25,000 25,000

โครงการปันรัก ปัน
นําใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

40,000

โครงการพอเพียงนํา
หน้า ชราสุขใจ ผู้สูงวัย
สุขภาพดี

100,000

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 
ประจําปี 2562

25,000

โครงการเมาลิด
สัมพันธ์ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์การ
ปลูกหญ้าแฝกอันเนือง
มาจากพระราชดําริ

10,000

โครงการร่วมใจสร้าง
ความปลอดภัยทางนํา
โครงการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอย 20,000

โครงการวันปลูกต้นไม้
ประจําปีแห่งชาติ 15,000

โครงการส่งเสริมการ
ถือศีลอดเดือนรอม
ฎอน

120,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกียวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแก่
ประชาชน

โครงการส่งเสริมผู้สูง
อายุ และสถาบันครอบ
ครัวตําบลเกาะปาะ 
ประจําปี 2562

40,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
ตําบลเกาะเปาะ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
อบรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

70,000

โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูล
ฝอย ณ แหล่งกําเนิด

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรให้
ประชาชนตําบลเกาะ
เปาะ

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประกบขนม - อาหาร 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์การ
ปลูกหญ้าแฝกอันเนือง
มาจากพระราชดําริ

10,000

โครงการร่วมใจสร้าง
ความปลอดภัยทางนํา 25,000 25,000

โครงการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอย 20,000

โครงการวันปลูกต้นไม้
ประจําปีแห่งชาติ 15,000

โครงการส่งเสริมการ
ถือศีลอดเดือนรอม
ฎอน

120,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกียวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแก่
ประชาชน

25,000 25,000

โครงการส่งเสริมผู้สูง
อายุ และสถาบันครอบ
ครัวตําบลเกาะปาะ 
ประจําปี 2562

40,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
ตําบลเกาะเปาะ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
อบรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

70,000

โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูล
ฝอย ณ แหล่งกําเนิด

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรให้
ประชาชนตําบลเกาะ
เปาะ

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประกบขนม - อาหาร 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเยาวชนตําบล
เกาะเปาะ

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (เงินอุด
หนุนสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
อปท. ในเขตพืนที
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพือจัดหาสือการเรียน
การสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ)
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(เงินอุุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเยาวชนตําบล
เกาะเปาะ

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (เงินอุด
หนุนสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
อปท. ในเขตพืนที
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพือจัดหาสือการเรียน
การสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ)

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

196,000 196,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(เงินอุุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

68,000 68,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

43,000 43,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

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

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ปลอดโฟม

10,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 100,000

โครงการอบรมเพือ
เพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนตําบล 
และผู้ทีเกียวข้องของ 
อบต.เกาะเปาะ

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

300,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการจัด
ตังโรงเรียนผู้สูงอายุ

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับวินัย
จราจร

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร
โครงการอาซูรอ
สัมพันธ์ 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 500,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 111,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ปลอดโฟม

10,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 100,000

โครงการอบรมเพือ
เพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนตําบล 
และผู้ทีเกียวข้องของ 
อบต.เกาะเปาะ

300,000 300,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

300,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการจัด
ตังโรงเรียนผู้สูงอายุ

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับวินัย
จราจร

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร

20,000 20,000

โครงการอาซูรอ
สัมพันธ์ 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 80,000 730,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 75,000 115,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 100,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 10,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 116,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 60,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

เครืองสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองเล่นสนามกลาง
แจ้ง
เครืองออกกําลัง
กายกลางแจ้ง

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา 9,500

ครุภัณฑ์อืน

อุปกรณ์หามศพ 75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 758,000 758,000

วัสดุก่อสร้าง 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 40,000 42,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 70,000 90,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 60,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 20,000 1,000,000 1,020,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 64,000 64,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน 10,400 10,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 44,000 44,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,900 7,900

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

2,600 2,600

เครืองสํารองไฟฟ้า 5,000 5,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองเล่นสนามกลาง
แจ้ง 42,500 42,500

เครืองออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 129,600 129,600

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา 9,500

ครุภัณฑ์อืน

อุปกรณ์หามศพ 75,000

วันทีพิมพ์ : 25/9/2561  09:23:02 หน้า : 16/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K) 126,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแวกะจิ  หมู่ที 3

238,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแวจิ  หมู่ที 3

176,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  ซอยบาโระ 3 
หมู่ที 1

844,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  ซอยอนามัย 2  
หมู่ที 1

753,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  ซอยโต๊ะเฮง  
หมู่ที 2

250,000

โครงการติดตังป้ายชือ
บอกซอยถนน 180,000

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรแคปซีลเป็น
ถนนผิวจราจร
คอนกรีต  ซอยเจะด
อเลาะ  หมู่ที 3

186,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้อง
นําสาธารณะ 500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลาง
วัน

รวม 3,070,000 210,500 75,000 4,233,000 765,000 1,090,000 2,059,200 75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K) 126,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแวกะจิ  หมู่ที 3

238,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแวจิ  หมู่ที 3

176,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  ซอยบาโระ 3 
หมู่ที 1

844,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  ซอยอนามัย 2  
หมู่ที 1

753,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  ซอยโต๊ะเฮง  
หมู่ที 2

250,000

โครงการติดตังป้ายชือ
บอกซอยถนน 180,000

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรแคปซีลเป็น
ถนนผิวจราจร
คอนกรีต  ซอยเจะด
อเลาะ  หมู่ที 3

186,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้อง
นําสาธารณะ 500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลาง
วัน 1,328,000 1,328,000

รวม 3,490,500 125,000 11,611,900 26,805,100
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