ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
..........................................................................
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลทุ่ ง นารี ได้ จั ด ทํ า ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารีให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวการประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 และนายอําเภอป่าบอนอนุมัติแล้ว
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติส ภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารีจึง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และมี ผ ลบั งคั บใช้ ตั้งแต่วั น ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕7 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7

(ลงชื่อ)
(นายสุชีพ รุ่นกลิ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งนารี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งนารี มีสถานะการเงินดังนี้
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
28,566,509.25 บาท
เงินสะสม
3,893,943.89 บาท
ทุนสํารองเงินสะสม
10,467,278.02 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 32,422,733.09 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
612,891.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
14,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
297,379.16 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
113,610.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
14,300,075.43 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
17,084,777.00 บาท
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2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
11,772,896.00
2.3 รายจ่ายจริง 37,055,787.96 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
561,044.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) 7,582,650.00
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
6,223,454.64
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
1,310,300.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
5,848,979.32
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 10,313,632.00
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน
5,215,728.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
2.1 รายรับ
รายรับจริง
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

256,624.07

745,500.00

745,500.00

36,610.00

35,000.00

35,000.00

108,255.25

108,000.00

108,000.00

-

-

-

68,100.00

69,000.00

68,000.00

469,589.32

957,500.00

956,500.00

18,585,804.79

18,399,100.00

18,100,000.00

18,585,804.79

18,399,100.00

18,100,000.00

15,388,547

15,388,500.00

17,678,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

15,388,547

15,388,500.00

17,678,500.00

รวม

34,443,941.11

34,745,100.00

36,735,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจดั สรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

942,485.00

1,192,990.00

1,191,748.00

งบบุคลากร

6,359,693.00

10,331,100.00

13,006,700.00

งบดําเนินงาน

10,974,056.46

11,809,000.00

11,355,740.00

งบลงทุน

2,457,630.00

5,315,100.00

6,077,000.00

งบเงินอุดหนุน

5,935,137.73

6,096,910.00

5,023,612.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

26,669,002.19

34,745,100.00

36,735,000.00

รวม

26,669,002.19

34,745,100.00

36,654,800.00
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2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จําเป็นต้องควบคุมตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 35 (จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(1) เงินเดือนพนักงาน ( 27 ตําแหน่ง)
(2) เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร (พนักงาน) ( 6 ตําแหน่ง)

6,323,120

บาท

344,400

บาท

6,000

บาท

-

บาท

54,000

บาท

(3) เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
- เงินเพิ่มตามวุฒิ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พนักงานส่วนตําบล)
(4) เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา ( 2 ตําแหน่ง)

316,320 บาท

(5) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง
- พนักงานจ้างทั่วไป ( 11 ตําแหน่ง)

1,188,000 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ( 10 ตําแหน่ง)

1,859,520 บาท

(6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารพนักงานและลูกจ้าง

-

บาท

(7) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง

-

บาท

(8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง

176,000 บาท

(9) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้าง

-

(10) เงินค่าเช่าบ้าน

บาท

356,900 บาท

(11) เงินทําขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะปฏิบัติงานในหน้าที่

-

บาท

(12) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ

-

บาท

(13) เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

-

บาท

(14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของพนักงาน

-

บาท

(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

250,183 บาท

(16) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

190,565 บาท

(17) เงินสํารองสําหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กําหนดใหม่

-

บาท

(18) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง)

517,020 บาท

(19) เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

609,460 บาท

(20) เงินอื่นๆ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,191,488

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 33.26 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ( 36,654,800 บาท )
ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

บาท
บาท
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

12,143,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

270,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

11,027,620

แผนงานสาธารณสุข

265,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

9,675,672

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,175,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

600,000

แผนงานการเกษตร

136,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

1,191,748
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

36,654,800
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
1. งบกลาง
แผนงานงบกลาง
งาน

รวม

งานงบกลาง

งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ

1,191,748
1,001,183
190,565
1,191,748

รวม

1,191,748
1,001,183
190,565
1,191,748

2. ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานวางแผน

งานบริหารทั่วไป สถิติและวิชาการ
7,058,220
2,398,320
4,659,900
1,940,640
406,640
847,000
452,000
235,000
162,000
67,000
95,000
38,320
38,320
9,199,180

15,000
15,000
15,000

งานบริหาร
งานคลัง
2,223,480
2,223,480
695,100
315,100
330,000
50,000
11,000
11,000
2,929,580

รวม
9,281,700
2,398,320
6,883,380
2,650,740
721,740
1,192,000
502,000
235,000
173,000
78,000
95,000
38,320
38,320
12,143,760
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานป้องกันภัยฝ่าย
การรักษาความสงบภายใน พลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

100,000
100,000
100,000

140,000
140,000
30,000
30,000
170,000

รวม
240,000
240,000
30,000
30,000
270,000

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับ
งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
ก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
การศึกษา
งบ
งบบุคลากร
1,850,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1,850,240
งบดําเนินงาน
678,000
4,385,380
ค่าตอบแทน
220,000
ค่าใช้สอย
288,000
2,015,600
ค่าวัสดุ
120,000
2,369,780
ค่าสาธารณูปโภค
50,000
งบเงินอุดหนุน
3,804,000
เงินอุดหนุน
3,804,000
รวม
2,528,240
8,189,380

งานศึกษาไม่

รวม

กําหนดระดับ
310,000
310,000
310,000

1,850,240
1,850,240
5,063,380
220,000
2,303,600
2,489,780
50,000
4,114,000
4,114,000
11,027,620
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

130,000
100,000
30,000
130,000

รวม

135,000
135,000
135,000

130,000
100,000
30,000
135,000
135,000
265,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

งบ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

10,000
10,000
10,000

รวม
10,000
10,000
10,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
1,874,760
1,874,760
1,705,620
305,620
125,000
625,000
650,000
175,000
175,000
3,755,380

รวม

งานไฟฟ้าถนน
5,729,000
5,729,000
191,292
191,292
5,920,292

1,874,760
1,874,760
1,705,620
305,620
125,000
625,000
650,000
5,904,000
175,000
5,729,000
191,292
191,292
9,675,672

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
160,000
160,000
160,000

รวม
160,000
160,000
160,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

690,000
600,000
90,000
225,000
225,000
915,000

รวม

รวม

260,000
260,000
260,000

690,000
600,000
90,000
485,000
485,000
1,175,000

4. การเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

600,000
600,000
600,000

600,000
600,000
600,000

แผนงานการเกษตร
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานส่งเสริมการเกษตร
116,000
86,000
30,000
20,000
20,000
136,000

รวม
116,000
86,000
30,000
20,000
20,000
136,000
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี และโดยอนุมัติของนายอําเภอป่าบอน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น
36,654,800 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,654,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
12,143,760
270,000
11,027,620
265,000
10,000
9,675,672
160,000
1,175,000
600,000
136,000
1,191,748
36,654,800
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ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
(ลงนาม)
( นายสุชีพ รุน่ กลิ่น )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี

อนุมัติ

(นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์)
นายอําเภอป่าบอน
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

รายรับจริง
รายรับ

ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
(%)

ปี 2556

ปี 2558

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีป้าย
อากรรังนกอีแอ่น

รวมหมวดภาษีอากร

73,185.88

73,061.67

68,940.04

68,900

-

68,900

192,881

233,250.69

187,284.03

187,200

-

187,200

620

2,272

400

400

-

400

485,162.50

489,487.58

489,074.60

489,000

-

489,000

751,849.38

798,071.94

745,698.67

745,500

745,500
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายรับจริง
รายรับ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2557

ปี 2558

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

90

30

50

-

100

50

-

-

860

-

100

800

510

-

10,590

10,000

-9.5

9,050

5,400

9,100

4,400

5,000

-

5,000

ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

76,692

138,626

20,670

20,000

-

20,000

-

-

40

-

100

100

40

25,770

-

-

-

-

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

82,732

173,526

36,610

35,000

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

35,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายรับจริง
รายรับ

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
(%)

ปี 2558

ปี 2555

ปี 2556

60,307.83

112,049.39

108,255.25

108,000

60,307.83

112,049.39

108,255.25

108,000

ค่าขายแบบแปลน

9,500

12,000

59,100

60,000

-

60,000

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

1,480

8,976

9,000

9,000

-11.11

8,000

10,980

20,976

68,100

69,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

-

108,000

108,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

68,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายรับจริง
รายรับ

ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
(%)

ปี 2556

ปี 2558

หมวดภาษีจัดสรร
-

-

-

300,000

-100

-

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กําหนดแผนฯ

4,902,019.70

6,490,111.64

7,965,485.29

7,965,400

0.43

8,000,000

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

2,499,558.77

3,009,285.98

3,587,646.16

3,587,600

-0.35

3,575,000

73,188.33

74,184.12

56,882.64

56,800

0.35

57,000

ภาษีสุรา

1,425,974.57

1,573,574.50

1,634,358.21

1,634,300

0.96

1,650,000

ภาษีสรรพสามิต

3,435,989.62

2,828,167.31

3,574,855.62

3,574,800

-0.96

3,540,500

ค่าภาคหลวงแร่

78,768.34

41,633.18

47,188.71

50,000

-6

47,000

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

77,985.74

114,885.80

146,484.56

146,400

0.07

146,500

426,422

865,944

1,083,829

1,083,800

0.02

1,084,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,919,907.07 14,997,786.53 18,096,730.19

18,399,100

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

18,100,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายรับจริง
รายรับ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2558

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

17,678,500

11,793,900

14,984,923

15,388,547

15,388,500

11,793,900
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด 25,619,676.28

14,984,923

15,388,547

15,388,500

17,678,500

31,087,332.86 34,443,941.11

34,745,100

36,735,000

14.88

19

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,735,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ประเภทภาษีบํารุงท้องที่
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ประเภทภาษีป้าย
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ประเภทอากรรังนกอีแอ่น
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ประเภทค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
คําชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณาได้
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
คําชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ได้
ประเภทค่าธรรมเนียมอื่นๆ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

บาท

จํานวน

745,500
68,900

จํานวน

187,200

บาท

จํานวน

400

บาท

จํานวน

489,000

บาท

รวม

บาท

จํานวน

35,000
50

จํานวน

800

บาท

จํานวน

9,050

บาท

จํานวน

5,000

บาท

รวม

บาท

บาท

เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้ลดลง

ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
คําชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพได้

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

100

บาท

รวม

108,000
108,000

บาท

บาท

จํานวน

68,000
60,000

จํานวน

8,000

บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 18,100,000

บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ประเภทดอกเบี้ย
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ประเภทค่าขายแบบแปลน
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เบ็ดเตล็ดได้ลดลง

ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กําหนดแผนฯ
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ประเภทภาษีสุรา
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จํานวน

รวม

บาท

บาท

จํานวน

8,000,000

บาท

จํานวน

3,575,000

บาท

จํานวน

57,000

บาท

จํานวน

1,650,000

บาท
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ประเภทภาษีสรรพสามิต
คําชี้แจง ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
ประเภทค่าภาคหลวงแร่
คําชี้แจง ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

จํานวน

3,540,500

บาท

จํานวน

47,000

บาท

ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จํานวน

146,500

บาท

จํานวน

1,084,000

บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 17,678,500

บาท

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จํานวน

17,678,500

บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

252,417.00

185,171.00

216,357.00

155,410.00

70,000.00

78,000.00

78,000.00

78,000.00

-

%

78,000.00

สํารองจ่าย

158,230.00

288,500.00

270,680.00

300,014.00

-

%

300,000.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

120,000.00

220,000.00

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี

120,000.00

180,000.00

-

%

180,000.00

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุ่งนารี

100,000.00

100,000.00

-

%

100,000.00

186,000.00

-

%

93,000.00

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินทุนการศึกษา

รวมงบกลาง

60.98 %

250,183.00

600,647.00

771,671.00

785,037.00

999,424.00

1,001,183.00

127,095.00

132,315.00

157,448.00

193,566.00 - 1.55 %

190,565.00

รวมบําเหน็จ/บํานาญ

127,095.00

132,315.00

157,448.00

193,566.00

190,565.00

รวมงานงบกลาง

727,742.00

903,986.00

942,485.00

1,192,990.00

1,191,748.00

รวมแผนงานงบกลาง

727,742.00

903,986.00

942,485.00

1,192,990.00

1,191,748.00

บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

194,767.00

403,392.00

382,345.00

514,080.00

-

%

514,080.00

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก

39,594.00

33,114.00

31,843.00

42,120.00

-

%

42,120.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

39,594.00

33,114.00

31,843.00

42,120.00

-

%

42,120.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

71,806.00

65,032.00

70,607.00

86,400.00

-

%

86,400.00

1,163,031.00

1,473,294.00

1,642,314.00

1,713,600.00

-

%

1,713,600.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,508,792.00

2,007,946.00

2,158,952.00

2,398,320.00

890,239.00

1,196,416.00

1,417,085.00

1,609,080.00

74.97 %

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

31,038.00

114,422.00

243,867.00

241,680.00

-100 %

เงินประจําตําแหน่ง

42,000.00

42,000.00

61,016.00

176,400.00

23.81 %

218,400.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

112,020.00

124,920.00

132,900.00

142,320.00

3.96 %

147,960.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

2,398,320.00

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

2,815,440.00
-

23

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

18,000.00

16,500.00

14,520.00

13,260.00

-40.72 %

7,860.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

562,760.00

619,200.00

685,463.00

775,680.00

64.54 %

1,276,320.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

165,540.00

214,920.00

385,077.00

434,400.00

-55.36 %

193,920.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,821,597.00

2,328,378.00

2,939,928.00

3,392,820.00

4,659,900.00

รวมงบบุคลากร

3,330,389.00

4,336,324.00

5,098,880.00

5,791,140.00

7,058,220.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,100.00

528,600.00
1,300.00

15,000.00

-

%

15,000.00

5,000.00

-

%

5,000.00

269,280.00 - 12.53 %

235,540.00

งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

เงินรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับจราจร
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

269,370.00
9,240.00

-

-

10,000.00

-50 %

5,000.00

48,930.00

82,350.00

83,400.00

96,100.00

-

%

96,100.00

6,032.00

8,586.00

25,155.00

50,000.00

-

%

50,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่าตอบแทน

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%
-100 %

ปี 2558

36,301.00

68,440.50

174,634.00

5,000.00

-

102,603.00

687,976.50

553,859.00

450,380.00

98,178.00

105,102.05

232,084.11

250,000.00 -

20 %

200,000.00

4,575.00

147,688.00

406,640.00

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

-

10,000.00 -

50 %

5,000.00

ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม

-

10,000.00 -

50 %

5,000.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานวันสําคัญต่างๆ ของทางราชการ

-

5,000.00

-

%

5,000.00

100 %

-

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง

43,652.00

366,998.30

225,466.29

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

77,052.00

48,550.00

27,106.00
1,500.00

ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม และอื่นๆ

-

1,500.00

โครงการ อบต. พบประชาชน

-

29,776.00

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

-

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-

50,000.00 200,000.00

-

-

%

200,000.00

%

-

-

30,000.00

-

%

30,000.00

-

-

5,000.00

-

%

5,000.00

-

-

20,000.00

-

%

20,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554
โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน

ประมาณการ

ปี 2555

104,900.81

-

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

274,252.00

400,000.00 - 75.25 %

99,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน

-

-

-

-

โครงการวันท้องถิ่นไทย

-

300.00

-

3,000.00

-

%

3,000.00

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ของ อบต.ทุ่งนารี

-

-

-

-

-

%

20,000.00

โครงการธนาคารขยะ

-

100 %

50,000.00

โครงการอบรมการจัดการน้ําเสีย

-

-

-

%

20,000.00

-

%

155,000.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่าใช้สอย

-

-

-

-

56,577.87

99,905.07

77,910.27

155,000.00

384,935.68

799,819.42

838,318.67

1,138,000.00

34,663.00

36,208.00

37,422.85

40,000.00

4,745.00

5,000.00

10,112.00

100 %

ปี 2558
30,000.00

847,000.00

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์

14,866.00
-

12,562.00
-

25 %

50,000.00

%

5,000.00

30,000.00

-33.33 %

20,000.00

2,900.00

25,000.00

-60 %

10,000.00

20 %

300,000.00

%

50,000.00

188,774.00

189,573.00

191,630.00

250,000.00

20,970.00

33,790.00

22,450.00

50,000.00

-

-
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554
วัสดุอื่น

ปี 2555
-

รวมหมวดค่าวัสดุ

ประมาณการ
ปี 2556

-

ปี 2557
-

ยอดต่าง%

27,000.00

-37.04 %

ปี 2558
17,000.00

259,273.00

272,133.00

269,259.85

427,000.00

452,000.00

531,679.92

576,721.42

665,547.24

600,000.00

ค่าบริการโทรศัพท์

1,573.78

1,519.69

1,933.38

10,000.00

-

%

10,000.00

ค่าบริการไปรษณีย์

10,142.00

33,247.00

15,758.00

30,000.00

-

%

30,000.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

42,741.32

39,511.74

30,625.90

85,000.00

-47.06 %

45,000.00

586,137.02

650,999.85

713,864.52

725,000.00

235,000.00

รวมงบดําเนินงาน 1,332,948.70

2,410,928.77

2,375,302.04

2,740,380.00

1,940,640.00

7,000.00

44,000.00

34,350.00

124,100.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

-75 %

150,000.00

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จัดทําป้ายทําเนียบผู้บริหาร

14,000.00 - 50.00 %

7,000.00

198,800.00 - 90.95 %

18,000.00

-

100.00 %

10,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

จัดทําแผนผังบุคลากรท้องถิ่น

ยอดต่าง%
-

ครุภัณฑ์การเกษตร

4,500.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่

-

100.00 %
-

ปี 2558
10,000.00

%

-

102,200.00 -100.00 %

-

37,400.00 -100.00 %

-

-

100 %

7,000.00

-

100 %

15,000.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

62,080.00
รวมค่าครุภัณฑ์

7,000.00

44,000.00

100,930.00

11,000.00 -100.00 %
487,500.00

67,000.00

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงห้องน้ําและก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

-

-

-

-

7,000.00

44,000.00

79,760.00

-

-

166,350.00

-

-

246,110.00
347,040.00

487,500.00

100.00 %

95,000.00
95,000.00
162,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองธง(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อ.ป่าบอนฯ

-

8,320.00

-

8,320.00

-

%

8,320.00

100.00 %

30,000.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอป่าบอน

-

-

-

-

รวมหมวดเงินอุดหนุน

-

8,320.00

-

8,320.00

38,320.00

รวมงบเงินอุดหนุน

-

8,320.00

-

8,320.00

38,320.00

รวมงานบริหารทั่วไป 4,670,337.70

6,799,572.77

7,821,222.04

9,027,340.00

9,199,180.00

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 4,670,337.70

6,799,572.77

7,821,222.04

9,027,340.00

9,199,180.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น

-

-

-

10,000.00

50.00 %

15,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย

-

-

-

10,000.00

15,000.00

รวมงบดําเนินงาน

-

-

-

10,000.00

15,000.00

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

-

-

-

10,000.00

15,000.00
9,214,180.00

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 4,670,337.70

6,799,572.77

7,821,222.04

9,037,340.00

623,075.00

672,985.00

767,727.00

1,070,160.00

46.69 %

1,569,840.00

62,355.00

36,654.00

62,834.00

81,720.00

-48.6 %

42,000.00

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554
เงินประจําตําแหน่ง

ปี 2555
-

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ประมาณการ
ปี 2556

-

ปี 2557
-

ยอดต่าง%

42,000.00

%

42,000.00

7.35 %

168,360.00

126,480.00

140,940.00

146,520.00

10,680.00

1,695.00

1,170.00

207,160.00

234,720.00

202,380.00

246,000.00

41.17 %

347,280.00

60,540.00

68,040.00

76,740.00

97,320.00

-44.51 %

54,000.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,090,290.00

1,155,034.00

1,257,371.00

1,694,040.00

2,223,480.00

รวมงบบุคลากร 1,090,290.00

1,155,034.00

1,257,371.00

1,694,040.00

2,223,480.00

35,000.00

30,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

156,840.00

-

ปี 2558

-

-

%

-

งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,000.00

18,550.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

140,370.00
4,320.00

-

-

%

30,000.00

133,670.00 - 13.89 %

115,100.00

10,000.00

ค่าเช่าบ้าน

44,100.00

33,000.00

92,632.00

90,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

30,106.00

22,816.00

19,930.00

30,000.00

-

%

10,000.00

44.44 %

130,000.00

-

%

30,000.00

31

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่าตอบแทน

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

53,997.00

31,611.25

32,468.00

5,000.00

146,523.00

105,977.25

320,400.00

298,670.00

17,094.05

30,300.00

81,672.00

20,000.00

18,900.00

36,030.00

55,735.00

120,000.00

ยอดต่าง%
-100 %

ปี 2558
315,100.00

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-

%

20,000.00

-16.67 %

100,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

6,260.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

-

-

-

200,000.00

-

%

200,000.00

-

%

10,000.00

450.00

4,130.00

10,000.00

42,254.05

66,780.00

141,537.00

350,000.00

วัสดุสํานักงาน

24,731.00

29,937.00

29,788.00

30,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์

25,230.00

18,730.00

13,930.00

15,000.00

รวมหมวดค่าวัสดุ

49,961.00

48,667.00

43,718.00

45,000.00

50,000.00

รวมงบดําเนินงาน

238,738.05

221,424.25

505,655.00

693,670.00

695,100.00

รวมหมวดค่าใช้สอย

330,000.00

หมวดค่าวัสดุ
-

%

30,000.00

33.33 %

20,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ประมาณการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

11,200.00

20,200.00

57,300.00

ปี 2558

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

-

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-

-

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA

3,700.00
-

10,000.00
19,000.00
-

100 %

11,000.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

-

11,200.00

23,900.00

86,300.00

11,000.00

รวมงบลงทุน

-

11,200.00

23,900.00

86,300.00

11,000.00

รวมงานบริหารงานคลัง 1,329,028.05

1,387,658.25

1,786,926.00

2,474,010.00

2,929,580.00

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 5,999,365.75

8,187,231.02

9,608,148.04 11,511,350.00

12,143,760.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.

169,965.00

-

-

200,000.00 -

50 %

100,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย

169,965.00

-

-

200,000.00

100,000.00

รวมงบดําเนินงาน

169,965.00

-

-

200,000.00

100,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

169,965.00

-

-

200,000.00

100,000.00

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

169,965.00

-

-

200,000.00

100,000.00

83,205.00

-

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.

84,600.00

90,000.00

-

%

90,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554
ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%
-70.59 %

ปี 2558

30,776.13

-

154,749.45

170,000.00

50,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย

113,981.13

-

239,349.45

260,000.00

140,000.00

รวมงบดําเนินงาน

113,981.13

-

239,349.45

260,000.00

140,000.00

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

712,000.00

-100 %

-

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

-

-

-

712,000.00

-

รวมงบลงทุน

-

-

-

712,000.00

-

-

-

-

20,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

-

-

-

20,000.00

30,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

-

-

-

20,000.00

30,000.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตําบลป่าบอน(โครงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการร่วมฯ)

50.00 %

30,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

113,981.13

-

239,349.45

992,000.00

170,000.00

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

283,946.13

-

239,349.45

1,192,000.00

270,000.00

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง

263,280.00

274,980.00

336,156.00

457,920.00

51.64 %

694,400

18,000.00

41,340.00

59,920.00

122,700.00

-100 %

-

19,016.00

42,000.00

-

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

-

-

%

42,000

258,640.00

264,595.00

305,048.00

480,480.00

92.43 %

924,600

85,260.00

59,610.00

122,942.00

204,840.00

-7.62 %

189,240

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

625,180.00

640,525.00

843,082.00

1,307,940.00

1,850,240.00

รวมงบบุคลากร

625,180.00

640,525.00

843,082.00

1,307,940.00

1,850,240.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ประมาณการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

539,260.00

201,675.00

205,770.00

-21.27 %

20,000.00

-100 %

37,200.00

29.03 %

48,000.00

20,000.00

-50 %

10,000.00

-100 %

งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)

-

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

-

ค่าเช่าบ้าน

12,800.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

-

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่าตอบแทน

17,600.00
-

29,300.00
-

920.00

6,605.00

6,825.00

5,000.00

13,720.00

563,465.00

237,800.00

287,970.00

73,092.00

59,300.00

123,338.00

45,000.00

65,564.00

51,340.00

79,816.00

160,000.00

49,860.00

4,370.00

54,440.00

204,630.00

162,000.00
-

220,000.00

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-33.33 %

30,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

13,107.30

-

%

160,000.00

60,000.00

100 %

68,000.00

30,000.00

-

30,000.00

%
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
รวมหมวดค่าใช้สอย

ประมาณการ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

151,763.30

214,940.00

412,154.00

295,000.00

49,738.00

39,710.00

59,330.00

60,000.00

ยอดต่าง%

ปี 2558
288,000.00

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,207.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000.00

วัสดุก่อสร้าง

-

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

19,950.00
-

-

5,000.00

-

%

-100 %

-

29,975.00

30,000.00

-

47,100.00

30,000.00

-100 %

-

10,000.00

-100 %

-

30,000.00

-

4,580.00

3,910.00

39,720.00

26,448.00

29,910.00

30,000.00

118,245.00

90,018.00

166,315.00

165,000.00

21,456.65

23,757.97

26,328.32

30,000.00

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

21,456.65

23,757.97

26,328.32

30,000.00

50,000.00

รวมงบดําเนินงาน

305,184.95

892,180.97

842,597.32

777,970.00

678,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมหมวดค่าวัสดุ

-

%

60,000.00

%

30,000.00
120,000.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

66.67 %

50,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

-

-

-

51,200.00

-

-

-

51,200.00

60,000.00

-

-

100,000.00

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,000.00

-

-

100,000.00

-

รวมงบลงทุน

60,000.00

-

-

151,200.00

-

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

990,364.95

1,532,705.97

1,685,679.32

2,237,110.00

2,528,240.00

รวมแผนงานการศึกษา

990,364.95

1,532,705.97

1,685,679.32

2,237,110.00

2,528,240.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

-100 %

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-100 %

-
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
15,000.00

-100 %

-

150,000.00

70,000.00

-100 %

-

-

5,320.00

10,000.00

-100 %

-

-

159,678.63

180,000.00

5.56 %

190,000

100 %

1,825,600

โครงการเดย์แคมป์

-

-

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

-

-

29,940.00
119,213.00

โครงการมอบวุฒิบัตรแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)
รวมหมวดค่าใช้สอย

149,153.00

92,092.00

-

-

-

92,092.00

314,998.63

275,000.00

2,015,600.00

หมวดค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)

-

2,265,287.75

2,249,778.21

2,359,700.00

0.43 %

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

-

2,672,800.00

796,094.00

1,640,800.00

-100 %

-

4,938,087.75

3,045,872.21

4,000,500.00

2,369,780.00

5,030,179.75

3,360,870.84

4,275,500.00

4,385,380.00

รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

149,153.00

2,369,780
-
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

94,000.00

95,000.00

ปี 2558

งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าถมดิน

-

อาคารต่าง ๆ

255,000.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

309,500.00

120,000.00

-

-

-

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

658,500.00

215,000.00

-

รวมงบลงทุน

-

-

658,500.00

215,000.00

-

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย(อาหารกลางวัน)

384,800.00

608,000.00

4.61 %

636,000.00

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางขาคีม(อาหารกลางวัน)

447,200.00

596,000.00

2.01 %

608,000.00

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร(อาหารกลางวัน)

694,200.00

1,068,000.00

1.12 %

1,080,000.00

1,652,000.00 - 10.41 %

1,480,000.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี(อาหารกลางวัน)

1,073,800.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี(โครงการงานมหกรรมสรรพศาสตร์ฯ)

ปี 2557
-

ยอดต่าง%

50,000.00 - 100.00 %

ปี 2558
-

รวมหมวดเงินอุดหนุน

-

-

2,600,000.00

3,974,000.00

3,804,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

-

-

2,600,000.00

3,974,000.00

3,804,000.00

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

149,153.00

5,030,179.75

6,619,370.84

8,464,500.00

8,189,380.00

รวมแผนงานการศึกษา 1,139,517.95

6,562,885.72

8,305,050.16 10,701,610.00

10,717,620.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร(โครงการพัฒนาสู่อาเซียน)

-

-

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร(จัดซื้อคอมพิวเตอร์)

-

-

180,000.00
-

200,000.00
-

-

%

200,000.00

100 %

60,000.00

-

50,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนมัสยิดดารุ๊ลอิสลามิย๊ะ(บ้านโหล๊ะหาร) (โครงการอบรมจริยธรรมฯ)

25,980.00

40,000.00

50,000.00

50,000.00

%

รวมหมวดเงินอุดหนุน

25,980.00

40,000.00

230,000.00

250,000.00

310,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

25,980.00

40,000.00

230,000.00

250,000.00

310,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

25,980.00

40,000.00

230,000.00

250,000.00

310,000.00

รวมแผนงานการศึกษา 1,165,497.95

6,602,885.72

8,535,050.16 10,951,610.00

11,027,620.00

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ

ยอดต่าง%

ปี 2558

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รวมหมวดค่าใช้สอย

-

-

92,432.00

100,000.00

-

-

92,432.00

100,000.00

-

%

100,000.00
100,000.00

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

93,950.00

-

-

40,000.00 - 25.00 %

30,000.00

รวมหมวดค่าวัสดุ

93,950.00

-

-

40,000.00

30,000.00

รวมงบดําเนินงาน

93,950.00

-

92,432.00

140,000.00

130,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

93,950.00

-

92,432.00

140,000.00

130,000.00

รวมแผนงานสาธารณสุข

93,950.00

-

92,432.00

140,000.00

130,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

50.00 %

135,000.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

135,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

135,000.00

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

135,000.00

รวมแผนงานสาธารณสุข

183,950.00

90,000.00

182,432.00

230,000.00

265,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รวมหมวดค่าใช้สอย

-

9,815.34

-

-

-

-

9,815.34

-

-

-
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554
รวมงบดําเนินงาน

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557
-

ยอดต่าง%
-

ปี 2558

-

9,815.34

-

-

10,000.00

10,000.00

10,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

-

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

-

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

-

19,815.34

10,000.00

10,000.00

10,000.00

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

-

19,815.34

10,000.00

10,000.00

10,000.00

396,936.00

339,191.00

442,768.00

954,240.00

30.31 %

1,243,440

36,000.00

40,794.00

44,180.00

95,100.00

-81.07 %

18,000

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง

-

%

10,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554
เงินประจําตําแหน่ง

ปี 2555
-

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2556

-

ปี 2557

19,016.00

42,000.00

ยอดต่าง%
-

ปี 2558

%

42,000

115,760.00

105,490.00

205,215.00

310,800.00

60.66 %

499,320

34,660.00

38,710.00

91,495.00

135,840.00

-47 %

72,000

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

583,356.00

524,185.00

802,674.00

1,537,980.00

1,874,760.00

รวมงบบุคลากร

583,356.00

524,185.00

802,674.00

1,537,980.00

1,874,760.00

20,000.00

20,000.00

107,680.00

96,820.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

49,425.00
1,680.00

-

26,400.00

-

8,024.00

-

40,313.75

52,769.50

-

20,000.00

-

%

20,000.00

26,032.00

82,800.00

-

%

82,800.00

6,423.00

40,000.00

115 %

86,000.00

17,639.00

5,000.00

-100 %

-
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
รวมหมวดค่าตอบแทน

ประมาณการ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

76,417.75

52,769.50

99,519.00

275,480.00

26,650.00

5,400.00

18,800.00

10,000.00

-

%

10,000.00

16,454.00

95,000.00

-

%

95,000.00

-33.33 %

20,000.00

305,620.00

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

17,840.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

-

866,198.00

413,975.00

346,200.00

30,000.00

910,688.00

419,375.00

381,454.00

135,000.00

วัสดุสํานักงาน

19,379.00

19,935.00

12,321.00

25,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

84,545.00

49,832.00

80,662.00

131,417.00

134,273.00

24,930.00

รวมหมวดค่าใช้สอย

125,000.00

หมวดค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

รวมหมวดค่าวัสดุ

260,271.00

-

%

25,000.00

100,000.00

-20 %

80,000.00

251,532.31

300,000.00

66.67 %

500,000.00

20,380.00

19,330.00

25,000.00

-40 %

15,000.00

840.00

2,621.50

10,000.00

-50 %

5,000.00

225,260.00

366,466.81

460,000.00

625,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า(กิจการประปา)
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมงบดําเนินงาน 1,247,376.75

697,404.50

847,439.81

870,480.00

4,790.00

31,500.00

100 %

650,000.00
650,000.00
1,705,620.00

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อฉากกั้นสํานักงานแบบครึ่งทึบกระจกขัดลาย

-

-

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์สํารวจ

-

-

100 %

15,000.00

25.00 %

105,000.00

37,500.00
136,800.00

-

18,900.00
-

84,000.00
30,000.00

จัดซื้อเครื่องตบดิน ขนาด 5.5-7.0 แรงม้า

-

-

100 %

25,000

จัดซื้อตลับเมตร ขนาด 3 เมตร และ 5 เมตร

-

-

100 %

1,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557
-

จัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-

ยอดต่าง%
-

ปี 2558

100 %

4,000

86,200.00

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

-

-

-

-

100 %

5,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)สําหรับกระดาษขนาด A3

-

-

-

-

100 %

8,500

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA

-

-

-

16,500.00 - 33.33 %

11,000.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

136,800.00

-

61,190.00

248,200.00

175,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

136,800.00

-

61,190.00

248,200.00

175,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,967,532.75

1,221,589.50

1,711,303.81

2,656,660.00

3,755,380.00

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,967,532.75

1,221,589.50

1,711,303.81

2,656,660.00

3,755,380.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าถมดิน
โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านบ่อสน

-

-

-

-

100 %

259,800.00

-

-

-

-

100 %

503,000.00

อาคารต่างๆ
โครงการปรับปรุงศาลาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าบาก
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1,367,000.00

3,414,900.00

โครงการบุกเบิกถนนสายควนหยี - คลองทราย หมู่ที่ 1 บ้านพรุโอน

-

-

-

-

100 %

413,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกวา - วังมอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนารี

-

-

-

-

100 %

1,115,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ศสมช. หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม

-

-

-

-

100 %

578,700.00

-

-

-

100 %

158,100.00

-

-

-

100 %

712,200.00

-

-

100 %

721,300.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า ศพด.บ้านยางขาคีม หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชครู 2 หมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะหาร

-

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายต้นส้าน - ช่องเขา หมู่ที่ 8 บ้านต้นส้าน
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4 บ้านป่าบาก

-

-

-

-

100 %

84,900.00

โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม(ซอยสันติสุข)

-

-

-

-

100 %

355,000.00

-

-

-

100 %

94,000.00

โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 8 บ้านต้นส้าน - หมุ่ที่ 1 บ้านพรุโอน
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคลองควาย(ข้างบ่อดิน)

-

-

-

-

100 %

367,000.00

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านหารบัว(หลัง อบต.ทุ่งนารี)

-

-

-

-

100 %

367,000.00

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

1,367,000.00

3,414,900.00

5,729,000.00

รวมงบลงทุน

-

-

1,367,000.00

3,414,900.00

5,729,000.00

-

-

2,905,137.73

1,524,590.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

-

-

2,905,137.73

1,524,590.00

191,292.00

รวมงบเงินอุดหนุน

-

-

2,905,137.73

1,524,590.00

191,292.00

รวมงานไฟฟ้าถนน

-

-

4,272,137.73

4,939,490.00

5,920,292.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-87.45 %

191,292.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,967,532.75

ประมาณการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

1,221,589.50

5,983,441.54

7,596,150.00

-

14,349.00

20,000.00

-

%

20,000.00

-

6,240.00

20,000.00

-

%

20,000.00

100 %

30,000.00

50,000.00

-40 %

30,000.00

9,675,672.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการครอบครัวอบอุ่น

25,010.00

โครงการจิบน้ําชา แก้ปัญหาทุ่งนารี

-

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน

1,592.00
-

-

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

-

-

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น

-

-

25,131.00

30,000.00

-33.33 %

20,000.00

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลทุ่งนารี

-

-

14,700.00

20,000.00

100 %

40,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย

25,010.00

-

62,012.00

140,000.00

160,000.00

รวมงบดําเนินงาน

25,010.00

-

62,012.00

140,000.00

160,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

25,010.00

-

62,012.00

140,000.00

160,000.00

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

25,010.00

-

62,012.00

140,000.00

160,000.00

199,805.00

-

339,357.00

340,000.00

230,000.00

29,990.00

-

59,477.00

80,000.00

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน อ.ป่าบอน

189,754.00

-

179,804.00

180,000.00

-

%

180,000.00

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อําเภอป่าบอน

131,788.00

-

199,904.00

150,000.00

-

%

150,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย

551,337.00

-

778,542.00

750,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ

-50 %

40,000.00

600,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

69,830.00

-

68,850.00

90,000.00

-

%

90,000.00

รวมหมวดค่าวัสดุ

69,830.00

-

68,850.00

90,000.00

90,000.00

รวมงบดําเนินงาน

621,167.00

-

847,392.00

840,000.00

690,000.00

40,000.00

40,000.00

-

%

40,000.00

30,000.00

-

%

30,000.00

20,000.00

-

%

20,000.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางขาคีม(คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งนารี)
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอป่าบอน(โครงการแข่งขันกีฬาอําเภอป่าบอน)

-

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (โครงการกีฬาโหล๊ะหารประสานใจ

-

-

20,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.)

-

-

-

-

100 %

15,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.)

-

-

-

-

100 %

15,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.)

-

-

-

-

100 %

15,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.)

-

-

-

-

100 %

15,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.)

-

-

-

-

100 %

15,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.)

-

-

-

-

100 %

15,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.)

-

-

-

-

100 %

15,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.)

-

-

-

-

100 %

15,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.)

-

-

-

-

100 %

15,000.00

-

-

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

-

60,000.00

-

รวมหมวดเงินอุดหนุน

-

60,000.00

60,000.00

90,000.00

225,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

-

60,000.00

60,000.00

90,000.00

225,000.00

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

621,167.00

60,000.00

907,392.00

930,000.00

915,000.00

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

621,167.00

60,000.00

907,392.00

930,000.00

915,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
โครงการวันเข้าพรรษา

9,975.00

-

16,825.00

20,000.00

-100 %

-

รวมหมวดค่าใช้สอย

9,975.00

-

16,825.00

20,000.00

-

รวมงบดําเนินงาน

9,975.00

-

16,825.00

20,000.00

-

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

120,000.00

20,000.00

-

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอป่าบอน(โครงการชักพระ)

-

-

100 %

20,000.00

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี(จัดซื้อชุดมโนราห์)

-

-

100 %

20,000.00

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี(จัดซื้อเครื่องเป่า)

-

-

100 %

50,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (โครงการแข่งโพนชักพระ)

-

-

100 %

20,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนวัดทุ่งนารี(โครงการอุปสมบทบรรพชาภาคฤดูร้อน)

-

20,000.00

-

%

20,000.00

อุดหนุนวัดทุ่งนารี(โครงการวันกตัญญู)

-

50,000.00

-

%

50,000.00

อุดหนุนวัดทุ่งนารี(โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ)

20,000.00

20,000.00

-

%

20,000.00

อุดหนุนวัดโหล๊ะหารธรรมาราม(โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ)

20,000.00

20,000.00

-

%

20,000.00

อุดหนุนวัดยางขาคีม(โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ)

-

-

100 %

20,000.00

อุดหนุนวัดทุ่งคลองควายเฉลิมพระเกียรติ(โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ)

-

-

100 %

20,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

120,000.00

20,000.00

40,000.00

110,000.00

260,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

120,000.00

20,000.00

40,000.00

110,000.00

260,000.00

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

129,975.00

20,000.00

56,825.00

130,000.00

260,000.00

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

751,142.00

80,000.00

964,217.00

1,060,000.00

1,175,000.00

57

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

-

-

-

450,000.00

33.33 %

600,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย

-

-

-

450,000.00

600,000.00

รวมงบดําเนินงาน

-

-

-

450,000.00

600,000.00

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

-

-

-

450,000.00

600,000.00

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

-

-

450,000.00

600,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานวันสับปะรด-ผลไม้ และของดีอําเภอป่าบอน

30,000.00

-

ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

14,076.00

-

-

400.00

-

-

3,000.00

-

%

3,000.00

-

-

-

3,000.00

-

%

3,000.00

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ
โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามัน

59,310.00

9,700.00

39,572.00

82,365.00

50,000.00

-

%

50,000.00

50,000.00 - 40.00 %

30,000.00

200,000.00 - 100.00 %

-

โครงการส่งเสริมการปลูกสละ

-

-

-

20,000.00 - 100.00 %

-

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

-

-

-

25,000.00 - 100.00 %

-

รวมหมวดค่าใช้สอย

103,786.00

9,700.00

121,937.00

351,000.00

86,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่าง%

ปี 2558

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

3,050.00

-

19,930.00

40,000.00 - 25.00 %

30,000.00

รวมหมวดค่าวัสดุ

3,050.00

-

19,930.00

40,000.00

30,000.00

รวมงบดําเนินงาน

106,836.00

141,867.00

391,000.00

116,000.00

9,700.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําภอป่าบอน(โครงการจัดงานวันสับปะรดฯ)

-

20,000.00

20,000.00

-

%

20,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

-

20,000.00

-

20,000.00

20,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

-

20,000.00

-

20,000.00

20,000.00

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

106,836.00

29,700.00

141,867.00

411,000.00

136,000.00

รวมแผนงานการเกษตร

106,836.00

29,700.00

141,867.00

411,000.00

136,000.00

######### 34,745,100.00

36,654,800.00

รวมทุกแผนงาน ######### 17,135,207.58

60

61

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,654,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม 1,191,748 บาท
รวม 1,191,748 บาท
รวม 1,191,748 บาท
จํานวน

250,183 บาท

จํานวน

78,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

373,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบประกันสังคมแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนารี
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว จํานวน 13 คน ๆ ละ 500 บาท ต่อ
เดือน ดังนี้
(1) เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จํานวน 2 คน ๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน
เป็นเงิน 12,000 บาท
(2) เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จํานวน 11 คน ๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน
เป็นเงิน 66,000 บาท
สํารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีเกิดสาธารณภัย มีความจําเป็น ฉุกเฉินหรือ
เร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี
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(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุ่งนารี ในการ
จัดระบบสวัสดิการให้แก่ประชาชนในตําบล

จํานวน

100,000 บาท

(3) เงินทุนการศึกษา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล, พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ในระดับปริญญาตรี
จํานวน 1 ทุน ทุนละ 33,000 บาท และเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวน 1 ทุน ทุนละ 60,000 บาท

93,000 บาท

บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

รวม 190,565 บาท
จํานวน

190,565 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม 9,199,180 บาท

งบบุคลากร

รวม 7,058,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

รวม 2,398,320 บาท
จํานวน

514,080 บาท

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(1)
(2)
(3)
(4)

ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 16 คน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 11 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล,
หัวหน้าสํานักงานปลัด, นักพัฒนาชุมชน, นักวิชาการเกษตร, บุคลากร,
นิติกร, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าพนักงานสาธารณสุข,
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จํานวน 1,713,600 บาท
จํานวน 134,640
จํานวน 110,160
จํานวน
86,400
จํานวน 1,382,400

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม 4,659,900 บาท
จํานวน 2,815,440 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

218,400 บาท

จํานวน

147,960 บาท

จํานวน

7,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล,รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และหัวหน้าสํานักงานปลัด
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน 1,276,320 บาท

(1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(2) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานทั่วไป
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป(5), พนักงานขับรถยนต์, ยาม
และนักการภารโรง
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8
อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง คนงานทั่วไป(5), พนักงานขับรถยนต์, ยาม
และนักการภารโรง

412,320 บาท

864,000 บาท

จํานวน

193,920 บาท

จํานวน

49,920 บาท

จํานวน

144,000 บาท
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งบดําเนินงาน

รวม 1,940,640 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 406,640 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน

255,540 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน จํานวน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
(2) เงินรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับจราจร
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับจราจรแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ
ผู้จับกุม หรือผู้นําจับกุม แล้วแต่กรณี
(3) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

15,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5,000 บาท

235,540 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

96,100 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตําบล,
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล,
ลูกจ้างประจํา และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายปี
ค่าต่ออายุโดเมนเนมรายปี ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รวม 847,000 บาท
จํานวน

200,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

15,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือตรวจเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือ ทัศนศึกษาดูงาน
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานวันสําคัญต่างๆ ของทางราชการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานวันสําคัญต่างๆ
ของทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช ฯลฯ

5,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล, พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
(2)โครงการ อบต. พบประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. พบประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ําดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็น
(3)โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็น
ชาติและความสามัคคีของคนในชาติ
(4)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน
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(5)โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน

จํานวน

99,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

(8)โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วน จํานวน
ตําบลทุ่งนารี

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล,พนักงานส่วน
ตําบล, พนักงานจ้าง, ผู้นําชุมชน, กลุ่ม ฯลฯ
(6)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่
ประชาคมอาเซียน (AC) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ําดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
(7)โครงการวันท้องถิ่นไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม ของ
ทุกปี เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นในประเทศไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี เช่น ค่าจ้างทําวิจัย ค่าเอกสาร
ค่าวิเคราะห์ข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
(9)โครงการธนาคารขยะ

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการธนาคารขยะ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
(10)โครงการอบรมการจัดการน้ําเสีย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการจัดการน้ําเสีย เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าน้ําดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม 452,000 บาท
จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

(1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับใช้ในราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
(2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับกิจกรรมขอใช้เครื่องจักรกลของ จํานวน
หน่วยงานราชการอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับกิจกรรมที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลขอใช้เครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่น

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ําดื่มบริการประชาชน ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น
หลอดไฟฟ้า บัลลาด ฟิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม
ช้อนส้อม แก้วน้ํา ผงซักฟอก ถุงใส่ขยะ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่
สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นโปรแกรม
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบ
วิธีการตั้งงบประมาณ เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม 235,000 บาท
จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และอาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ใช้ในการติดต่อราชการและอื่นๆ
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตตําบล
ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม 162,000 บาท
รวม

67,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย ชุดละ 4 ตัว จํานวน 1 ชุด โดยตั้งตามราคา
ตลาดปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 12,000 บีทียู มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
ติดตั้งในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี โดยตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2557
จัดทําป้ายทําเนียบผู้บริหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทําป้ายทําเนียบผู้บริหาร พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ป้าย
ทําจากไม้ MDF หน้าไม้สัก กรอบไม้ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 2.40
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.36 ตร.ม.

70
จัดทําแผนผังบุคลากรท้องถิ่น

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

95,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทําป้ายแผนผังบุคลากรท้องถิ่น พร้อมติดตั้ง จํานวน 1
ป้าย ทําจากไม้ MDF หน้าไม้สัก กรอบไม้ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร
ยาว 2.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.36 ตร.ม.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด โดยตั้งตามราคา
ตลาดปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก็อก จํานวน 1
เครื่อง ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557 มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม
(2) ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว
(3) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ํา
(4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
(5) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
(6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง อุปกรณ์การติดตั้ง เช่น เบรคเกอร์กันดูด
และไม่รวมเครื่องกรองน้ํา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงห้องน้ําและก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องน้ําและก่อสร้างทางลาดสําหรับ
ผู้พิการ ขนาดห้องน้ํากว้าง 3.00 เมตร ยาว 2.90 เมตร พร้อมก่อสร้างทางลาด
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

71

งบเงินอุดหนุน

รวม

38,320 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

38,320 บาท

จํานวน

8,320 บาท

- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองธง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองธงสําหรับค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอําเภอป่าบอน ประจําปี
2558 (ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)

8,320 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

15,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

15,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอป่าบอน
(ศพส.อ.ป่าบอน)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
ป่าบอน (ศพส.อ.ป่าบอน) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 7 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงานพัสดุ(2) และเจ้าพนักงาน
ธุรการ

รวม 2,929,580 บาท
รวม 2,223,480 บาท
รวม 2,223,480 บาท
จํานวน 1,569,840 บาท
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เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จํานวน

42,000 บาท

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตําบล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
และเจ้าพนักงานธุรการ
(2) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชี

36,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง

6,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

168,360 บาท

จํานวน

347,280 บาท

จํานวน

239,280 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

54,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(2) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรน้ํา
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรน้ํา
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งบดําเนินงาน

รวม 695,100 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 315,100 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน

145,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จํานวน
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

30,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

115,100 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา ขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 330,000 บาท
จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
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(2)โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

11,000 บาท

รวม

11,000 บาท

จํานวน

11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตําบลทุ่งนารี ในขั้นตอน ตั้งศูนย์
อํานวยการจัดทําแผนที่ภาษี จัดทําแผนแม่บท คัดลอกข้อมูล สํารวจ
ภาคสนาม ฯลฯ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นโปรแกรม
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง
ตั้งตามราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
(2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. เช่น
ค่าชุด อปพร., ค่าอาหาร, ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 140,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบ การปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจําศูนย์
อปพร. และตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือตามหนังสือ
สั่งการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับภารกิจของ อปพร. เช่น ค่าเลี้ยงรับรองการ
ประชุมคณะกรรมการ และสมาชิก อปพร. ฯลฯ
(2)ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง
ฝนแล้ง จากโรคระบาดหรือแมลงระบาด หรือศัตรูพืชที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- อุดหนุนเทศบาลตําบลป่าบอน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลป่าบอน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการ
ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอป่าบอน ด้านการจัดบริการด้านสาธารณะ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)

30,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 2,528,240 บาท
รวม 1,850,240 บาท
รวม 1,850,240 บาท
จํานวน

694,400 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

924,600 บาท

(1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 15 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(14)

816,600 บาท

(2) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

189,240 บาท

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 15 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน และ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(14)
(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง คนงานทั่วไป

171,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 8 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ, นักวิชาการศึกษา, เจ้าพนักงานธุรการ
และครู(5)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

18,000 บาท
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งบดําเนินงาน

รวม 678,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 220,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน

162,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิ
ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 288,000 บาท
จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

จํานวน

68,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
(2)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ของส่วนการศึกษาฯ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม 120,000 บาท
จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผงหมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ น้ําดื่ม ฯลฯ แก่ส่วนการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในตําบล
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แป้ง แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก
ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในตําบล
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ แก่ส่วนการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในตําบล

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในตําบล

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 8,189,380 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 4,385,380 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 2,015,600 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จํานวน

190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558 เช่น
ค่าป้ายโครงการ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฯลฯ
(2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จํานวน 1,825,600 บาท

(1) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

224,000 บาท
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(2) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
(3) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคลองควาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคลอง
ควาย (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
(4) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
(5) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะหาร
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)

จํานวน

515,200 บาท

จํานวน

537,600 บาท

จํานวน

291,200 บาท

จํานวน

257,600 บาท

รวม 2,369,780 บาท
จํานวน 2,369,780 บาท

(1) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่า
บาก (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
(2) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต้นส้าน
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
(3) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคลองควาย
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งคลองควาย (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

78,400 บาท

180,320 บาท

188,160 บาท
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(4) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยางขาคีม (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
(5) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านโหล๊ะหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะหาร
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
(6) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
(7) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านยางขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนบ้านยางขาคีม
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
(8) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
(9) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

จํานวน

101,920 บาท

จํานวน

90,160 บาท

จํานวน

289,380 บาท

จํานวน

276,640 บาท

จํานวน

491,400 บาท

จํานวน

673,400 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 3,804,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 3,804,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งคลองควาย (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

จํานวน 3,804,000 บาท
จํานวน

636,000 บาท
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(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านยางขาคีม (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านโหล๊ะหาร (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งนารี (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

จํานวน

608,000 บาท

จํานวน 1,080,000 บาท

จํานวน 1,480,000 บาท

รวม 310,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 310,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 310,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จํานวน 260,000 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโหล๊ะหารตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน (ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร เพื่อใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอน (ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จํานวน 50,000 บาท

- อุดหนุนมัสยิดดารุ๊ลอิสลามิย๊ะ(บ้านโหล๊ะหาร)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนมัสยิด
ดารุ๊ลอิสลามิย๊ะ(บ้านโหล๊ะหาร)

50,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 265,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิด
ให้แก่สุนัขและแมวในตําบล ประจําปี 2558

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวม 30,000 บาท
จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทํา
แผล น้ํายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 135,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 135,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 135,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
- อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน ม.1-ม.9
เพื่อจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ชุมชน/
หมู่บ้าน จํานวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 15,000 บาท

จํานวน 135,000 บาท
จํานวน 135,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จํานวน 10,000 บาท

- อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านการบรรเทาสาธารณภัย
การสังคมสงเคราะห์ การบริการสังคมและชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 2558
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 3,755,380 บาท
รวม 1,874,760 บาท
รวม 1,874,760 บาท
จํานวน 1,243,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง, นายช่างโยธา(2), ช่างโยธา, นายช่างสํารวจ
และนายช่างเขียนแบบ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

499,320 บาท

(1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
และผู้ช่วยช่างโยธา
(2) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา

391,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1
อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง นายช่างโยธา
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และผู้ช่วยช่างโยธา
(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา

108,000 บาท

72,000 บาท
54,000 บาท

18,000 บาท
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งบดําเนินงาน

รวม 1,705,620 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 305,620 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน

116,820 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน จํานวน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี เป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)

20,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

96,820 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

82,800 บาท

จํานวน

86,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 125,000 บาท
จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม 625,000 บาท
จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับไฟฟ้าสาธารณะและระบบ
ประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์
บัลลาด สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน จอบ เสียม กระเบื้อง ตะปู เลื่อย
ท่อน้ํา อุปกรณ์ประปา ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์
และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล

รวม 650,000 บาท
จํานวน

650,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม 175,000 บาท
รวม 175,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อฉากกั้นสํานักงานแบบครึ่งทึบกระจกขัดลาย

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

105,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นสํานักงาน ห้องกองช่าง แบบครึ่งทึบกระจกขัด
ลาย โดยตั้งตามราคาตลาดปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2557 รายละเอียดดังนี้
(1) ฉากกั้นขนาด 100x180 ซ.ม จํานวน 2 อัน
(2) ฉากกั้นขนาด 120 x 180 ซม. จํานวน 1 อัน
(3) เสาจบ จํานวน 1 อัน
(4) ขาตัว T จํานวน 4 อัน
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า
จํานวน 5 ชุด โดยตั้งตามราคาตลาดปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557
ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซื้อเครื่องตบอัดดิน ขนาด 5.5–7.0 แรงม้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบอัดดิน ขนาด 5.5–7.0 แรงม้า จํานวน 1
เครื่อง สําหรับทุบอัดพื้นผิวให้แน่น และปรับระดับของพื้นผิว ดิน, ทราย หรือ
ดินปนทราย สําหรับตกแต่งผิวชั้นสุดท้ายของถนนขนาดเล็ก หรือแคบ เครื่อง
ตบอัดดินสําหรับทุบอัดพื้นผิวลาดเอียง เครื่องตบอัดดินสําหรับตกแต่งผิวชั้น
สุดท้ายของถนนขนาดเล็กและแคบสําหรับทุบอัดพื้น
จัดซื้อตลับเมตร ขนาด 3 เมตร และ 5 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับเมตร ขนาด 3 เมตร และ 5 เมตร อย่างละ 3 ตลับ
โดยตั้งตามราคาตลาดปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี 2557

89
จัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

5,500 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน

8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร จํานวน 1 ม้วน โดยตั้งตาม
ราคาตลาดปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1
เครื่อง ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
(2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
(3) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
(4) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
(5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(6) สามารถใช้กับ A3,a4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม้น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
(2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
(3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า
ต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
(4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(5) สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA

จํานวน

11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง ตั้งตาม
ราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
(1) มีกําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
(2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 6,000,492 บาท
รวม 5,809,200 บาท
รวม 5,809,200 บาท

ค่าถมดิน
โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านบ่อสน

จํานวน

259,800 บาท

จํานวน

503,000 บาท

จํานวน

413,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านบ่อสน ขนาดพื้นที่กว้าง 80.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดผิวเรียบและ
ขุดคูระบายน้ําโดยรอบ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด)
อาคารต่างๆ
โครงการปรับปรุงศาลาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าบาก
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าบาก
กว้าง 11.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน
1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการบุกเบิกถนนสายควนหยี - คลองทราย หมู่ที่ 1 บ้านพรุโอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายควนหยี - คลองทราย หมู่ที่ 1 บ้านพรุโอน
โดยใช้รถแบ็คโฮขึ้นรูปถนน กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร
โดยถมลูกรังผิวจราจร หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
1,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกวา - วังมอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนารี

จํานวน 1,115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายโคกวา-วังมอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนารี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 433.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,732.00 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 จํานวน 6 จุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80
เมตร จํานวน 36 ท่อน พร้อมยาแนวท่อเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ศสมช. หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม

จํานวน

578,700 บาท

จํานวน

158,100 บาท

จํานวน

712,200 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายต้นส้าน - ช่องเขา จํานวน
หมู่ที่ 8 บ้านต้นส้าน

721,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอย ศสมช. หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 896.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม
หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม
หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 47.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชครู 2 หมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชครู 2 หมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะหาร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต. กําหนด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายต้นส้าน –
ช่องเขา หมู่ที่ 8 บ้านต้นส้าน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 270.00
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรชนิด Cape Seal ไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต. กําหนด)
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โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4 บ้านป่าบาก

จํานวน

84,900 บาท

จํานวน

355,000 บาท

จํานวน

94,000 บาท

จํานวน

367,000 บาท

จํานวน

367,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4 บ้านป่าบาก ฐานกว้าง 2.00
เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 4.00 เมตร โดยใช้โครงเหล็กอาบสังกะสี พร้อมถัง
เก็บน้ํา ความจุ 2,500.00 ลิตร 1 ลูก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด)
โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม(ซอยสันติสุข)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม(ซอยสันติสุข)
สูง 20.00 เมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)
โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 8 บ้านต้นส้าน - หมู่ที่ 1 บ้านพรุโอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 8 บ้านต้นส้าน - หมู่ที่ 1
บ้านพรุโอน โดยใช้ท่อ PE 4 นิ้ว ระยะทางยาว 560.00 เมตร และใช้ท่อ PVC
2 นิ้ว ระยะทางยาว 280.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคลองควาย (ข้างบ่อดิน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคลองควาย (ข้างบ่อดิน)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชนิดท่อ PVC ความลึกสูงสุดไม่น้อยกว่า
100.00 เมตร หรือปริมาณน้ําจํานวน 6-7 ลบ.ม./ซม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านหารบัว (หลัง อบต.ทุ่งนารี)
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านหารบัว (หลัง อบต.ทุ่งนารี)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชนิดท่อ PVC ความลึกสูงสุดไม่น้อยกว่า
100.00 เมตร หรือปริมาณน้ําจํานวน 6-7 ลบ.ม./ซม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด)
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งบเงินอุดหนุน

รวม 191,292 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 191,292 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จํานวน

191,292 บาท

- อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังนี้
(1) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยในเมือง หมู่ที่ 8 บ้านต้นส้าน
จํานวน
(2) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยข้างตลาดนัด หมู่ที่ 9 บ้านหารบัว
จํานวน
(3) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายหลัก 15 - บ่อสน หมู่ที่ 9 บ้านหารบัว จํานวน

51,747 บาท
76,235 บาท
63,310 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 160,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)โครงการครอบครัวอบอุ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาครอบครัว ฯลฯ
(2)โครงการจิบน้ําชา แก้ปัญหาทุ่งนารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจิบน้ําชา แก้ปัญหาทุ่งนารี เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
(3)โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4)โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5)โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ
ฯลฯ ให้แก่ราษฎรกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรีในตําบลทุ่งนารี
(6)โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลทุ่งนารี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลทุ่งนารี ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ การบําเพ็ญประโยชน์ ทัศนศึกษา ฯลฯ

จํานวน 40,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม 915,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 690,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 600,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)โครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งนารี ครั้งที่ 19 ประจําปี 2558
(2)โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น ระดับอําเภอ
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ฯลฯ
(3)โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน
อําเภอป่าบอน ประจําปี 2558

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน
ประชาชน อําเภอป่าบอน ประจําปี 2558
(4)โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อําเภอป่าบอน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ อําเภอป่าบอน ครั้งที่ 12 ประจําปี 2558 องค์การบริหารส่วนตําบล
วังใหม่

ค่าวัสดุ

รวม 90,000 บาท

วัสดุกีฬา

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกปิงปอง ฯลฯ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
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งบเงินอุดหนุน

รวม 225,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 225,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา กรีฑา
นักเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี ประจําปี 2558 (ทั้งนี้จะ
ดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)

จํานวน 70,000 บาท
จํานวน

40,000 บาท

(2) อุดหนุนที่ว่าการปกครองอําเภอป่าบอน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอป่าบอน ตามโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน ประจําปี 2558 ของอําเภอป่าบอน
(ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดแล้ว)

30,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งนารี
ตามโครงการกีฬาโหล๊ะหารประสานใจ ครั้งที่ 15 ประจําปี 2558
(ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดแล้ว)

จํานวน 155,000 บาท
จํานวน

20,000 บาท

(2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งนารี
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนารี(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 19 ประจําปี 2558
(ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดแล้ว)

15,000 บาท
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(3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งนารี
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนารี(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 19 ประจําปี 2558
(ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดแล้ว)

15,000 บาท

(4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งนารี
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนารี(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 19 ประจําปี 2558
(ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดแล้ว)

15,000 บาท

(5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งนารี
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนารี(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 19 ประจําปี 2558
(ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดแล้ว)

15,000 บาท

(6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งนารี
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนารี(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 19 ประจําปี 2558
(ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดแล้ว)

15,000 บาท
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(7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งนารี
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนารี(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 19 ประจําปี 2558
(ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดแล้ว)

15,000 บาท

(8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งนารี
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนารี(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 19 ประจําปี 2558
(ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดแล้ว)

15,000 บาท

(9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งนารี
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนารี(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 19 ประจําปี 2558
(ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดแล้ว)

15,000 บาท

(10)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งนารี
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนารี(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 19 ประจําปี 2558
(ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดแล้ว)

15,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 260,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 260,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 260,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จํานวน 110,000 บาท

(1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอป่าบอน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอป่าบอน ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระของอําเภอป่าบอน

20,000 บาท

(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี เพื่อจัดซื้อชุดมโนราห์

จํานวน

20,000 บาท

(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี เพื่อจัดซื้อเครื่องเป่า

จํานวน

50,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการ
แข่งโพนชักพระ ประจําปี 2558
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จํานวน 20,000 บาท
จํานวน

20,000 บาท

จํานวน 150,000 บาท

(1) อุดหนุนวัดทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดทุ่งนารี ตามโครงการอุปสมบทบรรพชา
ภาคฤดูร้อน

จํานวน

20,000 บาท

(2) อุดหนุนวัดทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดทุ่งนารี ตามโครงการวันกตัญญู

จํานวน

50,000 บาท

(3) อุดหนุนวัดทุ่งนารี
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดทุ่งนารี ตามโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ

20,000 บาท

(4) อุดหนุนวัดโหล๊ะหารธรรมาราม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดโหล๊ะหารธรรมาราม ตามโครงการสวดมนต์
เฉลิมพระเกียรติ

จํานวน

20,000 บาท

(5) อุดหนุนวัดยางขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดยางขาคีม ตามโครงการสวดมนต์เฉลิม
พระเกียรติ

จํานวน

20,000 บาท

(6) อุดหนุนวัดทุ่งคลองควาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดทุ่งคลองควาย ตามโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ

จํานวน

20,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 600,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 600,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จํานวน 600,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม 136,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 116,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 86,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานวันสับปะรด-ผลไม้ และของดีอําเภอป่าบอน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมงานวันสับปะรด–ผลไม้และของดีอําเภอ
ป่าบอน ประจําปี 2558
(2)ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุ่งนารี
(3)โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้
ปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
(4)โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าแฝกในบริเวณพื้นที่สาธารณะภายในตําบล
ที่มีการชะล้างของหน้าดินสูง

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

รวม 30,000 บาท
จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน

รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จํานวน 20,000 บาท

- อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอป่าบอน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอป่าบอน ตามโครงการจัดงาน
วันสับปะรด-ผลไม้ และของดีอําเภอป่าบอน ปี 2558 (ทั้งนี้จะดําเนินการได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)

20,000 บาท
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งบกลาง
งบกลาง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานการ
งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม ศาสนาวัฒนธรรม
และการโยธา และนันทนาการ
373,000
78,000
250,183
190,565
300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
สํารองจ่าย
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินเดือนพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เงินประจําตําแหน่ง
งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานวันสับปะรด-ผลไม้ และของดีอําเภอป่าบอน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
เคหะ
สังคม สาธารณสุข การศึกษา
และชุมชน สงเคราะห์

499,320

924,600

18,000
72,000
1,243,440

189,240
694,400

42,000
86,000
116,820
82,800
20,000
10,000

42,000
10,000
162,000
48,000

95,000

160,000

แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

42,120
1,713,600
86,400
514,080
42,120
1,623,600
7,860
42,000
247,920
4,385,280
316,320
260,400
80,000
400,640
226,100
15,000
220,000
15,000

30,000

50,000
300,000
100,000
68,000
90,000

รวม

373,000
78,000
250,183
190,565
300,000
42,120
1,713,600
86,400
514,080
42,120
3,047,520
7,860
60,000
509,160
6,323,120
316,320
344,400
176,000
679,460
356,900
35,000
260,000
15,000
50,000
555,000
100,000
68,000
90,000
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ค่าใช้สอย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม
และการโยธา
ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
โครงการ อบต.ทุ่งนารี พบประชาชน
โครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
โครงการครอบครัวอบอุ่น
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน
โครงการจิบน้ําชา แก้ปัญหาทุ่งนารี
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
โครงการธนาคารขยะ
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการวันท้องถิ่นไทย
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน
อําเภอป่าบอน ประจําปี 2558
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อําเภอป่าบอน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลทุ่งนารี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
โครงการอบรมการจัดการน้ําเสีย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

แผนงานการ

แผนงานสร้าง

ศาสนาวัฒนธรรม ความเข้มแข็ง
และนันทนาการ

ของชุมชน

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
เคหะ
สังคม สาธารณสุข การศึกษา
และชุมชน สงเคราะห์

แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

50,000
30,000
30,000
230,000
20,000
200,000
15,000
20,000
100,000
3,000
50,000
5,000
3,000
20,000
99,000
30,000
30,000
30,000
190,000
3,000
40,000
180,000
150,000
20,000
1,825,600
40,000

600,000

20,000

30,000

รวม

50,000
30,000
30,000
230,000
20,000
200,000
15,000
20,000
100,000
3,000
50,000
5,000
3,000
20,000
99,000
30,000
30,000
30,000
190,000
3,000
40,000
180,000

150,000
20,000
1,825,600
40,000
20,000
20,000
20,000
20,000
165,000 815,000
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ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม
และการโยธา
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกีฬา
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุสํานักงาน
วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จัดซื้อฉากกั้นสํานักงานแบบครึ่งทึบกระจกขัดลาย
จัดทําป้ายทําเนียบผู้บริหาร
จัดทําแผนผังบุคลากรท้องถิ่น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า

แผนงานการ

แผนงานสร้าง

ศาสนาวัฒนธรรม ความเข้มแข็ง
และนันทนาการ

ของชุมชน

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
เคหะ
สังคม สาธารณสุข การศึกษา
และชุมชน สงเคราะห์
15,000
80,000

30,000

แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
10,000
70,000
5,000
300,000

90,000
30,000

20,000

30,000
2,369,780
30,000
500,000
25,000
5,000

60,000

650,000

50,000

80,000
17,000
45,000
150,000
30,000
10,000
7,000
18,000

105,000

10,000
115,000
85,000
300,000
90,000
50,000
30,000
2,369,780
30,000
500,000
165,000
22,000
45,000
850,000
30,000
10,000

10,000
10,000

7,000
18,000
15,000
10,000
10,000

11000

5,500
8,500
22,000

15,000

15,000

15,000

5,500
8,500
11,000

รวม

105,000

104

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซื้อเครื่องตบดิน ขนาด 5.5 – 7.0 แรงม้า
จัดซื้อตลับเมตร ขนาด 3 เมตร และ 5 เมตร
จัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการบุกเบิกถนนสายควนหยี - คลองทราย หมู่ที่ 1 บ้านพรุโอน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกวา-วังมอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนารี
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ศสมช. หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชครู 2 หมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะหาร
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายต้นส้าน - ช่องเขา หมู่ที่ 8 บ้านต้นส้าน
โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4 บ้านป่าบาก
โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม(ซอยสันติสุข)
โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 8 บ้านต้นส้าน - หมู่ที่ 1 บ้านพรุโอน
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคลองควาย (ข้างบ่อดิน)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านหารบัว (หลัง อบต.ทุ่งนารี)
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงห้องน้ําและก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ
ค่าถมดิน
โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านบ่อสน
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงศาลาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าบาก
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
20,000
รวม
1,191,748 136,000

แผนงานการ

แผนงานสร้าง

ศาสนาวัฒนธรรม ความเข้มแข็ง
และนันทนาการ

ของชุมชน

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
เคหะ
สังคม สาธารณสุข การศึกษา
และชุมชน สงเคราะห์

แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
7,000

25,000
1,000
4,000

413,000
1,115,000
578,700
158,100
712,200
721,300
84,900
355,000
94,000
367,000
367,000

413,000
1,115,000
578,700
158,100
712,200
721,300
84,900
355,000
94,000
367,000
367,000
95,000

259,800

259,800

503,000

503,000
38,320
310,000
210,000
30,000 4,465,292
270,000 12,143,760 36,654,800
30,000

600,000

7,000

25,000
1,000
4,000

95,000

175,000
150,000
160,000
1,175,000

รวม

135,000
10,000
191,292
160,000 9,675,672

10,000

50,000
4,064,000
265,000 11,027,620

8,320

105

106

107

108

109

