ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕7
..........................................................................
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 ๒๕๕7 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารีให้ความเห็นชอบ และนายอําเภอป่าบอนอนุมัติ
แล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารีจึงประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕7 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕6
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7

ลงชื่อ
(นายสุชีพ รุ่นกลิ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งนารี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนารี มีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
23,758,475.23 บาท
1.1.2 เงินสะสม
9,109,671.89 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
10,467,278.02 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 3 โครงการ รวม
2,339,801.65 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม
660,840.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 34,443,941.11 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
256,624.07 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
36,610.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
108,255.25 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
68,100.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
18,585,804.79 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
15,388,547.00 บาท

2
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
12,661,887.00
2.3 รายจ่ายจริง 26,669,002.19 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
942,485.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) 6,359,693.00
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
10,974,056.46
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
2,457,630.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
5,935,137.73
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
12,536,346.00
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน
7,601,600.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
2.1 รายรับ
รายรับจริง
ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

308,584.36

677,000.00

745,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

175,906.00

11,600.00

35,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

112,049.39

50,000.00

108,000.00

-

50,000.00

-

20,476.00

17,000.00

69,000.00

617,015.75

805,600.00

957,500.00

15,487,897.17

14,939,200.00

18,399,100.00

15,487,897.17

14,939,200.00

18,399,100.00

14,984,923.00

15,611,500.00

15,388,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

14,984,923.00

15,611,500.00

15,388,500.00

รวม

31,089,835.92

31,356,300.00

34,745,100.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจดั สรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

903,986.00

1,271,600.00

1,192,990.00

งบบุคลากร

5,182,120.00

10,082,160.00

10,331,100.00

งบดําเนินงาน

10,299,312.09

10,955,580.00

11,809,000.00

449,200.00

3,007,900.00

5,315,100.00

3,116,120.00

6,039,060.00

6,096,910.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

19,950,738.09

31,356,300.00

34,745,100.00

รวม

19,950,738.09

31,356,300.00

34,745,100.00

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

5

2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จําเป็นต้องควบคุมตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 35 (จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท ข้อมูลจ่ายจริง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
(1) เงินเดือนพนักงาน ( 24 ตําแหน่ง)

2,963,736

บาท

99,048

บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

36,120

บาท

- เงินเพิ่มตามวุฒิ

64,333

บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน

310,453 บาท

(2) เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร (พนักงาน) ( 1 ตําแหน่ง)
(3) เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงาน

(4) เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา ( 2 ตําแหน่ง)

279,420 บาท

(5) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง
- พนักงานจ้างทั่วไป ( 10 ตําแหน่ง)

565,696 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ( 26 ตําแหน่ง)

832,410 บาท

(6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารพนักงานและลูกจ้าง

-

บาท

(7) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง

-

บาท

(8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง

51,508

บาท

(9) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้าง

231,566 บาท

(10) เงินค่าเช่าบ้าน

231,364 บาท

(11) เงินทําขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะปฏิบัติงานในหน้าที่

-

บาท

(12) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ

-

บาท

(13) เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

-

บาท

(14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของพนักงาน

-

บาท

(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

216,357 บาท

(16) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

157,448 บาท

(17) เงินสํารองสําหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กําหนดใหม่

-

(18) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง)

บาท

691,944 บาท

(19) เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

-

บาท

(20) เงินอื่นๆ

-

บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,731,403 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 25.24 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ( 26,669,002.19 บาท )
ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

11,511,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,192,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

10,951,610

แผนงานสาธารณสุข

230,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

7,596,150

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,060,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

450,000

แผนงานการเกษตร

411,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

1,192,990
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

34,745,100
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
1. งบกลาง
แผนงานงบกลาง
งาน

รวม

งานงบกลาง

งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ

1,192,990
999,424
193,566
1,192,990

รวม

1,192,990
999,424
193,566
1,192,990

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

งานวางแผน

งานบริหารทั่วไป สถิติและวิชาการ
5,791,140
2,398,320
3,392,820
2,740,380
450,380
1,138,000
427,000
725,000
487,500
487,500
8,320
8,320

10,000
10,000
-

งานบริหาร
งานคลัง
1,694,040
1,694,040
693,670
298,670
350,000
45,000
86,300
86,300
-

รวม
7,485,180
2,398,320
5,086,860
3,444,050
749,050
1,498,000
472,000
725,000
573,800
573,800
8,320
8,320

8
รวม

9,027,340

10,000

2,474,010

11,511,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานป้องกันภัยฝ่าย
การรักษาความสงบภายใน พลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

200,000
200,000
200,000

260,000
260,000
712,000
712,000
20,000
20,000
992,000

รวม
460,000
460,000
712,000
712,000
20,000
20,000
1,192,000

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับ
งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
ก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
การศึกษา
งบ
งบบุคลากร
1,307,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1,307,940
งบดําเนินงาน
777,970
4,275,500
ค่าตอบแทน
287,970
ค่าใช้สอย
295,000
275,000
ค่าวัสดุ
165,000
4,000,500
ค่าสาธารณูปโภค
30,000
งบลงทุน
151,200
215,000
ค่าครุภัณฑ์
51,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
100,000
215,000
งบเงินอุดหนุน
3,974,000
เงินอุดหนุน
3,974,000
รวม
2,237,110
8,464,500

งานศึกษาไม่

รวม

กําหนดระดับ
250,000
250,000
250,000

1,307,940
1,307,940
5,053,470
287,970
570,000
4,165,500
30,000
366,200
51,200
315,000
4,224,000
4,224,000
10,951,610
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แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

140,000
100,000
40,000
140,000

รวม

90,000
90,000
90,000

140,000
100,000
40,000
90,000
90,000
230,000

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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แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
1,537,980
1,537,980
870,480
275,480
135,000
460,000
248,200
248,200
2,656,660

รวม

งานไฟฟ้าถนน
3,414,900
3,414,900
1,524,590
1,524,590
4,939,490

1,537,980
1,537,980
870,480
275,480
135,000
460,000
3,663,100
248,200
3,414,900
1,524,590
1,524,590
7,596,150

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
140,000
140,000
140,000

รวม
140,000
140,000
140,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

840,000
750,000
90,000
90,000
90,000
930,000

รวม

รวม

20,000
20,000
110,000
110,000
130,000

860,000
770,000
90,000
200,000
200,000
1,060,000

4. การเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

450,000
450,000
450,000

450,000
450,000
450,000

แผนงานการเกษตร
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานส่งเสริมการเกษตร
391,000
351,000
40,000
20,000
20,000
411,000

รวม
391,000
351,000
40,000
20,000
20,000
411,000
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี และโดยอนุมัติของนายอําเภอป่าบอน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น
34,745,100 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 34,745,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
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แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

11,511,350
1,192,000
10,951,610
230,000
10,000
7,596,150
140,000
1,060,000
450,000
411,000
1,192,990
34,745,100

ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่
(ลงนาม)
( นายสุชีพ รุน่ กลิ่น )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี

อนุมัติ
ลง
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

รายรับจริง
รายรับ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีป้าย
อากรรังนกอีแอ่น

รวมหมวดภาษีอากร

65,107.13

73,185.88

73,061.6

223,658.45

192,881

233,250.6

2,258

620

2,27

486,800.06

485,162.50

489,487.5

777,823.64

751,849.38

798,071.9

รายรับจริง
รายรับ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

30

90

-

510

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

2,700

5,400

9,10

ค่าปรับการผิดสัญญา

3,915

76,692
40

138,62

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

90

3

25,77
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รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

6,735

82,732

173,52

รายรับจริง
รายรับ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

53,286.06
53,286.06

60,307.83

112,049.3

60,307.83

112,049.3

-

-

67,600

9,500

-

-

3,700

1,480

8,97

71,300

10,980

20,97

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ค่าเขียนแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

12,00

หมวดรายได้จากทุน
-

รายรับ

-

-

-

ปี 2553

รายรับจริง
ปี 2554

ปี 2555

16

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

-

-

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กําหนดแผนฯ

5,915,701.78

4,902,019.70

6,490,111.6

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

2,339,056.15

2,499,558.77

3,009,285.9

32,414.71

73,188.33

74,184.1

ภาษีสุรา

1,303,186.53

1,425,974.57

1,573,574.5

ภาษีสรรพสามิต

3,529,957.25

3,435,989.62

2,828,167.3

ค่าภาคหลวงแร่

48,888.30

78,768.34

41,633.1

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

65,267.36

77,985.74

114,885.8

292,372

426,422

865,94

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,526,844.08 12,919,907.07 14,997,786.5

รายรับจริง
รายรับ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

11,616,864

11,793,900

14,984,923

11,616,864
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด 26,052,852.78

11,793,900

14,984,923

25,619,676.28 31,087,332.86
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,745,100 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ลดลง
ประเภทภาษีบํารุงท้องที่
คําชี้แจง ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง
ประเภทภาษีป้าย
คําชี้แจง ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง
ประเภทอากรรังนกอีแอ่น
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ประเภทค่าธรรมเนียมอื่นๆ
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

บาท

จํานวน

745,500
68,900

จํานวน

187,200

บาท

จํานวน

400

บาท

จํานวน

489,000

บาท

รวม

บาท

จํานวน

35,000
10,000

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รวม

บาท

บาท

เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆได้เพิ่มขึ้น

ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับการผิดสัญญาเพิ่มขึ้น
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108,000
108,000

บาท

69,000
60,000

บาท

9,000

บาท

-

บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 18,399,100

บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ประเภทดอกเบี้ย
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยธนาคารเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม
จํานวน

รวม

ประเภทค่าขายแบบแปลน
จํานวน
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าขายแบบแปลนได้เพิ่มขึ้น
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เบ็ดเตล็ดได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน

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

รวม

บาท

บาท

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

7,965,400

บาท

จํานวน

3,587,600

บาท

จํานวน

56,800

บาท

จํานวน

1,634,300

บาท
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ประเภทภาษีสรรพสามิต
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จํานวน

3,574,800

บาท

ประเภทค่าภาคหลวงแร่
คําชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม

จํานวน

50,000

บาท

ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จํานวน

146,400

บาท

จํานวน

1,083,800

บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 15,388,500

บาท

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
คําชี้แจง ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

จํานวน

15,388,500

บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ปี 2553
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สํารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี
เงินทุนการศึกษา
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุ่งนารี

218,440.00
66,000.00
298,000.00
120,000.00

รวมงบกลาง

702,440.00

รายจ่ายจริง
ปี 2554

252,417.00
70,000.00
158,230.00
120,000.00

600,647.00

ปี 2555

185,171.00
78,000.00
288,500.00
220,000.00

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

320,170.00 - 51.46 %
78,000.00
- %
299,982.00
0.01 %
10,000.00
120,000.00
50.00 %
186,000.00
- %
100,000.00
- %
771,671.00 1,114,152.00

ปี 2557

155,410.00
78,000.00
300,014.00
180,000.00
186,000.00
100,000.00
999,424.00
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บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
รวมบําเหน็จ/บํานาญ
รวมงานงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

ปี 2553

รายจ่ายจริง
ปี 2554

125,731.00
125,731.00
828,171.00
828,171.00

127,095.00
127,095.00
727,742.00
727,742.00

ปี 2555

ปี 2556

132,315.00 157,448.00
132,315.00 157,448.00
903,986.00 1,271,600.00
903,986.00 1,271,600.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
22.94 %

ปี 2557
193,566.00
193,566.00
1,192,990.00
1,192,990.00
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ปี 2553

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
213,600.00 194,767.00 403,392.00 514,080.00
- %
514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
42,000.00
39,594.00
33,114.00
42,120.00
- %
42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
42,000.00
39,594.00
33,114.00
42,120.00
- %
42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
72,000.00
71,806.00
65,032.00
86,400.00
- %
86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
1,167,840.00 1,163,031.00 1,473,294.00 1,713,600.00
- % 1,713,600.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,537,440.00 1,508,792.00 2,007,946.00 2,398,320.00
2,398,320.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
697,485.00 890,239.00 1,196,416.00 1,569,600.00
2.52 % 1,609,080.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
61,920.00
31,038.00 114,422.00 254,520.00 - 5.04 %
241,680.00
เงินประจําตําแหน่ง
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00 320.00 %
176,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
107,640.00 112,020.00 124,920.00 134,160.00
6.08 %
142,320.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา
18,000.00
18,000.00
16,500.00
18,000.00 - 26.33 %
13,260.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
451,560.00 562,760.00 619,200.00 744,570.00
4.18 %
775,680.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
128,820.00 165,540.00 214,920.00 428,670.00
1.34 %
434,400.00
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รายจ่ายจริง
ประมาณการ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
ปี 2557
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,507,425.00 1,821,597.00 2,328,378.00 3,191,520.00
3,392,820.00
รวมงบบุคลากร 3,044,865.00 3,330,389.00 4,336,324.00 5,589,840.00
5,791,140.00
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
-

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,100.00

528,600.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับจราจร
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม

2,520.00
31,239.00
11,852.00
45,611.00

9,240.00
48,930.00
6,032.00
36,301.00
102,603.00

82,350.00
8,586.00
68,440.50
687,976.50

250,973.00
21,400.00

98,178.00
4,575.00

105,102.05
147,688.00

18,460.00
15,000.00
- %
5,000.00
- %
269,370.00 - 0.03 %
10,000.00
- %
96,100.00
- %
30,000.00
66.67 %
100,000.00 - 95.00 %
543,930.00
362,000.00 - 30.94 %
320,000.00
20,000.00 - 50.00 %
5,000.00 100.00 %

15,000.00
5,000.00
269,280.00
10,000.00
96,100.00
50,000.00
5,000.00
450,380.00
250,000.00
10,000.00
10,000.00
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ปี 2553
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานวันสําคัญต่างๆ ของทางราชการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
136,880.00
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม และอื่นๆ 2,200.00
โครงการ อบต. พบประชาชน
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการวันท้องถิ่นไทย
โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
64,292.42
รวมหมวดค่าใช้สอย 475,745.42
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
27,985.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
9,617.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
187,941.50

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556
-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100.00 %

ปี 2557
5,000.00

43,652.00
77,052.00
104,900.81
56,577.87
384,935.68

366,998.30
50,000.00
- %
50,000.00
48,550.00
80,000.00 150.00 %
200,000.00
1,500.00
5,000.00 - 100.00 %
29,776.00
100.00 %
30,000.00
5,000.00
- %
5,000.00
20,000.00
- %
20,000.00
300.00
3,000.00
- %
3,000.00
100.00 %
400,000.00
99,905.07 140,000.00
10.71 %
155,000.00
799,819.42 1,010,000.00
1,138,000.00

34,663.00
14,866.00
188,774.00

36,208.00
12,562.00
189,573.00

40,000.00
5,000.00
30,000.00
25,000.00
280,000.00 - 10.71

%
%
%
%
%

40,000.00
5,000.00
30,000.00
25,000.00
250,000.00
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วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมหมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน

ปี 2553
22,450.00
247,993.50

รายจ่ายจริง
ปี 2554
20,970.00
259,273.00

ปี 2555
33,790.00
272,133.00

ประมาณการ
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
30,000.00
66.67 %
27,000.00
- %
437,000.00

562,185.23 531,679.92 576,721.42 600,000.00
1,695.53
1,573.78
1,519.69
10,000.00
17,807.00
10,142.00
33,247.00
30,000.00
81,689.29
42,741.32
39,511.74
85,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 663,377.05 586,137.02 650,999.85 725,000.00
รวมงบดําเนินงาน 1,432,726.97 1,332,948.70 2,410,928.77 2,715,930.00

-

7,000.00
-

44,000.00
-

40,800.00
6,000.00
-

ปี 2557
50,000.00
27,000.00
427,000.00

-

%
%
%
%

600,000.00
10,000.00
30,000.00
85,000.00
725,000.00
2,740,380.00

100.00
83.33
100.00
100.00
100.00

%
%
%
%
%

45,000.00
11,000.00
14,000.00
198,800.00
6,500.00
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จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
จัดซื้อโต๊ะเข้ามุม-หัวท้าย
จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้
จัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้
จัดซื้อโต๊ะประชุม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงประชุม พร้อมมิคควบคุมไมค์ประชุม
จัดซื้อตู้ไฟ MDB
จัดซื้อไมค์ประชุมสําหรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุม
จัดซื้อไมค์ลอย
จัดซื้อลําโพงติดฝาผนัง ขนาด 6 นิ้ว
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์แขวนแบบมือดึง

ปี 2553
-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
-

ปี 2555
-

ประมาณการ
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
31,000.00 - 100.00 %

ปี 2557
6,000.00
5,200.00
12,000.00
3,000.00
12,000.00
23,400.00
-

-

-

-

-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

%
%
%
%
%

13,500.00
40,000.00
25,200.00
2,500.00
21,000.00

-

-

-

-

100.00 %
100.00 %
100.00 %

10,000.00
23,900.00
3,500.00
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
รวมค่าครุภัณฑ์

ปี 2553
-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
7,000.00

ปี 2555
44,000.00

ปี 2556
65,500.00
143,300.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100.00 %

ปี 2557
11,000.00
487,500.00

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
527,000.00 - 100.00 %
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
70,000.00 - 100.00 %
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
597,000.00
รวมงบลงทุน
7,000.00
44,000.00 740,300.00
487,500.00
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองธง
19,680.00
8,320.00
8,320.00
- %
8,320.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน 19,680.00
8,320.00
8,320.00
8,320.00
รวมงบเงินอุดหนุน 19,680.00
8,320.00
8,320.00
8,320.00
รวมงานบริหารทั่วไป 4,497,271.97 4,670,337.70 6,799,572.77 9,054,390.00
9,027,340.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 4,497,271.97 4,670,337.70 6,799,572.77 9,054,390.00
9,027,340.00
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ปี 2553

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น
100.00 %
10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย
10,000.00
รวมงบดําเนินงาน
10,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ
10,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 4,497,271.97 4,670,337.70 6,799,572.77 9,054,390.00
9,037,340.00
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
628,668.00 623,075.00 672,985.00 1,080,360.00 - 0.94 % 1,070,160.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
75,240.00
62,355.00
36,654.00 123,600.00 - 33.88 %
81,720.00
เงินประจําตําแหน่ง
100.00 %
42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
118,920.00 126,480.00 140,940.00 150,720.00
4.06 %
156,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา
18,000.00
10,680.00
1,695.00
5,100.00 - 100.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
136,600.00 207,160.00 234,720.00 241,560.00
1.84 %
246,000.00
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

รายจ่ายจริง
ประมาณการ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
ปี 2557
35,820.00
60,540.00
68,040.00
94,680.00
2.79 %
97,320.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,013,248.00 1,090,290.00 1,155,034.00 1,696,020.00
1,694,040.00
รวมงบบุคลากร 1,013,248.00 1,090,290.00 1,155,034.00 1,696,020.00
1,694,040.00

งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24,350.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
7,560.00
ค่าเช่าบ้าน
42,450.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
25,639.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
103,613.00
รวมหมวดค่าตอบแทน 203,612.00
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
41,030.05
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
63,618.00
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-

14,000.00

18,550.00

4,320.00
44,100.00
30,106.00
53,997.00
146,523.00

33,000.00
22,816.00
31,611.25
105,977.25

17,094.05
18,900.00
6,260.00

30,300.00
36,030.00
-

30,000.00
140,370.00 - 4.77
10,000.00
90,000.00
30,000.00
70,000.00 - 92.86
370,370.00

%
%
%
%
%
%

30,000.00
133,670.00
10,000.00
90,000.00
30,000.00
5,000.00
298,670.00

80,000.00 - 75.00 %

20,000.00

60,000.00
-

100.00 %
100.00 %

120,000.00
200,000.00
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รวมหมวดค่าใช้สอย

ปี 2553
2,500.00
107,148.05

รายจ่ายจริง
ปี 2554
42,254.05

ปี 2555
450.00
66,780.00

รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

29,564.00
19,995.00
49,559.00
360,319.05

24,731.00
25,230.00
49,961.00
238,738.05

29,937.00
18,730.00
48,667.00
221,424.25

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

14,100.00
-

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

14,100.00

-

11,200.00
11,200.00

ประมาณการ
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
10,000.00
- %
150,000.00

ปี 2557
10,000.00
350,000.00

30,000.00
15,000.00
45,000.00
565,370.00

30,000.00
15,000.00
45,000.00
693,670.00

-

%
%

13,000.00
9,500.00 - 57.89 %
100.00 %
100.00 %
5,000.00
27,500.00

4,000.00
32,500.00
20,800.00

100.00 %

10,000.00

100.00 %

19,000.00
86,300.00
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รายจ่ายจริง
ประมาณการ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
ปี 2557
รวมงบลงทุน 14,100.00
11,200.00
27,500.00
86,300.00
รวมงานบริหารงานคลัง 1,387,667.05 1,329,028.05 1,387,658.25 2,288,890.00
2,474,010.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 5,884,939.02 5,999,365.75 8,187,231.02 ########
11,511,350.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.
70,000.00

169,965.00
169,965.00
169,965.00
169,965.00
169,965.00

-

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

100.00 %

200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00

83,205.00

-

85,000.00

5.88 %

90,000.00
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ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ Wifi Internet บ้านป่าบาก
หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งนารี
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตําบลป่าบอน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ปี 2553
3,957.00
73,957.00
73,957.00

รายจ่ายจริง
ปี 2554
30,776.13
113,981.13
113,981.13

ปี 2555
-

ประมาณการ
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
170,000.00
- %
255,000.00
255,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

73,957.00
73,957.00

113,981.13
283,946.13

-

255,000.00
355,000.00

100.00 %

ปี 2557
170,000.00
260,000.00
260,000.00

712,000.00
712,000.00
712,000.00

100.00 %

20,000.00
20,000.00
20,000.00
992,000.00
1,192,000.00
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ปี 2553
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
229,992.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
24,828.00
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1,314,954.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
364,670.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,934,444.00
รวมงบบุคลากร 1,934,444.00
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2,520.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-

รายจ่ายจริง
ปี 2554

263,280.00
18,000.00
258,640.00
85,260.00
625,180.00
625,180.00

12,800.00
-

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

274,980.00 464,520.00 - 1.42 %
457,920.00
41,340.00
67,680.00
81.29 %
122,700.00
100.00 %
42,000.00
264,595.00 466,440.00
3.01 %
480,480.00
59,610.00 197,880.00
3.52 %
204,840.00
640,525.00 1,196,520.00
1,307,940.00
640,525.00 1,196,520.00
1,307,940.00

539,260.00
17,600.00
-

201,680.00
20,000.00
38,400.00 20,000.00

2.03
3.13
-

%
%
%
%

205,770.00
20,000.00
37,200.00
20,000.00
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่าตอบแทน

ปี 2553
5,007.00
7,527.00

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
48,953.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
30,152.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
3,650.00
รวมหมวดค่าใช้สอย 82,755.00
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
75,620.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
19,950.00
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
3,980.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
40,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ 139,550.00

รายจ่ายจริง
ปี 2554
920.00
13,720.00

ปี 2555
6,605.00
563,465.00

ประมาณการ
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
30,000.00 - 83.33 %
310,080.00

ปี 2557
5,000.00
287,970.00

73,092.00

59,300.00

200,000.00 - 77.50 %

45,000.00

65,564.00
13,107.30
151,763.30

51,340.00
49,860.00
54,440.00
214,940.00

80,000.00 100.00 %
100.00 %
130,000.00 - 76.92 %
410,000.00

160,000.00
60,000.00
30,000.00
295,000.00

49,738.00
4,207.00
20,000.00
4,580.00
39,720.00
118,245.00

39,710.00
19,950.00
3,910.00
26,448.00
90,018.00

60,000.00
- %
11,000.00 - 54.55 %
30,000.00
- %
50,000.00 - 40.00 %
10,000.00
- %
30,000.00
- %
191,000.00

60,000.00
5,000.00
30,000.00
30,000.00
10,000.00
30,000.00
165,000.00
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หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อฉากกั้นสํานักงาน แบบครึ่งทึบกระจกขัดลาย
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

ปี 2553

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

15,497.21
15,497.21
245,329.21

21,456.65
21,456.65
305,184.95

23,757.97
23,757.97
892,180.97

25,000.00
25,000.00
936,080.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
20.00 %

30,000.00
30,000.00
777,970.00

15,000.00
31,200.00
5,000.00
51,200.00

-

-

-

-

-

-

6,000.00 - 100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
25,000.00 - 100.00 %
3,600.00 - 100.00 %
34,600.00

-

34,600.00

116,513.00
116,513.00
116,513.00

60,000.00
60,000.00
60,000.00

ปี 2557

100.00 %

100,000.00
100,000.00
151,200.00
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ปี 2553
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,296,286.21
รวมแผนงานการศึกษา 2,296,286.21
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเดย์แคมป์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ
โครงการมอบวุฒิบัตรแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3,200.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
79,200.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
รวมหมวดค่าใช้สอย 82,400.00
หมวดค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
2,184,292.58
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
565,706.00
รวมหมวดค่าวัสดุ 2,749,998.58

รายจ่ายจริง
ประมาณการ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
ปี 2557
990,364.95 1,532,705.97 2,167,200.00
2,237,110.00
990,364.95 1,532,705.97 2,167,200.00
2,237,110.00

29,940.00
119,213.00
149,153.00
-

-

90,000.00 - 100.00 %

1,164,800.00 92,092.00
92,092.00 1,254,800.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
-

%
%
%
%
%
%

15,000.00
70,000.00
10,000.00
180,000.00
275,000.00

2,265,287.75 2,458,120.00 - 4.00 % 2,359,700.00
2,672,800.00
100.00 % 1,640,800.00
4,938,087.75 2,458,120.00
4,000,500.00
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ปี 2553
รวมงบดําเนินงาน 2,832,398.58
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าถมดิน
โครงการถมดินศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคลองควาย
โครงการก่อสร้างที่ล้างจานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย(อาหารกลางวัน)
อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางขาคีม(อาหารกลางวัน)
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร(อาหารกลางวัน)
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี(อาหารกลางวัน)

รายจ่ายจริง
ประมาณการ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
ปี 2557
149,153.00 5,030,179.75 3,712,920.00
4,275,500.00

-

-

-

100.00 %
637,000.00 - 100.00 %

-

-

-

637,000.00
637,000.00

400,400.00
447,200.00
694,200.00
1,073,800.00

100.00 %
100.00 %

51.84
33.27
53.84
53.84

%
%
%
%

95,000.00
90,000.00
30,000.00
215,000.00
215,000.00

608,000.00
596,000.00
1,068,000.00
1,652,000.00
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ปี 2553

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100.00 %

ปี 2556
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี(โครงการงานมหกรรมสรรพศาสตร์ฯ)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
- 2,615,600.00
รวมงบเงินอุดหนุน
- 2,615,600.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,832,398.58 149,153.00 5,030,179.75 6,965,520.00
รวมแผนงานการศึกษา 5,128,684.79 1,139,517.95 6,562,885.72 9,132,720.00
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
160,000.00 - 100.00 %
รวมหมวดค่าใช้สอย
160,000.00
รวมงบดําเนินงาน
160,000.00
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
200,000.00
- %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนมัสยิดดารุ๊ลอิสลามิย๊ะ(บ้านโหล๊ะหาร)
25,980.00
25,980.00
40,000.00
50,000.00
- %
รวมหมวดเงินอุดหนุน
250,000.00

ปี 2557
50,000.00
3,974,000.00
3,974,000.00
8,464,500.00
10,701,610.00

-

200,000.00
50,000.00
250,000.00
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รายจ่ายจริง
ประมาณการ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
ปี 2557
รวมงบเงินอุดหนุน
250,000.00
250,000.00
รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ
410,000.00
250,000.00
รวมแผนงานการศึกษา 5,128,684.79 1,139,517.95 6,562,885.72 9,542,720.00
10,951,610.00
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ปี 2553
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
51,950.00
รวมหมวดค่าวัสดุ 51,950.00
รวมงบดําเนินงาน 51,950.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 51,950.00
รวมแผนงานสาธารณสุข 51,950.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน
-

รายจ่ายจริง
ปี 2554

93,950.00
93,950.00
93,950.00
93,950.00
93,950.00

-

ปี 2555

ปี 2556

-

-

-

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

100.00 %

100,000.00
100,000.00

80,000.00 - 50.00 %
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00

40,000.00
40,000.00
140,000.00
140,000.00
140,000.00

-

100.00 %

90,000.00
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข

ปี 2553
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
141,950.00

รายจ่ายจริง
ปี 2554
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
183,950.00

ปี 2555
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00

ประมาณการ
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
90,000.00 - 100.00 %
90,000.00
90,000.00
90,000.00
170,000.00

ปี 2557
90,000.00
90,000.00
90,000.00
230,000.00
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ปี 2553
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
20,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน 20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000.00

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

-

9,815.34
9,815.34
9,815.34

-

10,000.00
10,000.00
10,000.00
19,815.34
19,815.34

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

90,000.00 - 100.00 %
90,000.00
90,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
100,000.00
100,000.00

-

%

ปี 2557

-

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
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ปี 2553
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
301,260.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
24,000.00
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
83,760.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
18,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 427,020.00
รวมงบบุคลากร 427,020.00
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
7,200.00

รายจ่ายจริง
ปี 2554

396,936.00
36,000.00
115,760.00
34,660.00
583,356.00
583,356.00

1,680.00
26,400.00

ปี 2555

ปี 2556

339,191.00 973,740.00
40,794.00 102,000.00
105,490.00 358,530.00
38,710.00 165,510.00
524,185.00 1,599,780.00
524,185.00 1,599,780.00

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-

ปี 2557

2.00
6.76
100.00
- 13.31
- 17.93

%
%
%
%
%

954,240.00
95,100.00
42,000.00
310,800.00
135,840.00
1,537,980.00
1,537,980.00

20,000.00
49,425.00 117.86
60,000.00 - 66.67
55,000.00
50.55

%
%
%
%

20,000.00
107,680.00
20,000.00
82,800.00
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่าตอบแทน

ปี 2553
9,774.00
6,327.50
23,301.50

รายจ่ายจริง
ปี 2554
8,024.00
40,313.75
76,417.75

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
106,400.00
26,650.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
22,312.00
17,840.00
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
371,900.00 866,198.00
รวมหมวดค่าใช้สอย 500,612.00 910,688.00
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
6,139.00
19,379.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
84,545.00
วัสดุก่อสร้าง
188,129.19 131,417.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
18,960.00
24,930.00
วัสดุอื่น
รวมหมวดค่าวัสดุ 213,228.19 260,271.00
รวมงบดําเนินงาน 737,141.69 1,247,376.75

ปี 2555
52,769.50
52,769.50

ประมาณการ
ปี 2556
ยอดต่าง (%)
35,000.00
14.29 %
50,000.00 - 90.00 %
269,430.00

ปี 2557
40,000.00
5,000.00
275,480.00

5,400.00

50,000.00 - 80.00 %

10,000.00

413,975.00
419,375.00

25,000.00 280.00 %
294,000.00 - 89.80 %
369,000.00

95,000.00
30,000.00
135,000.00

19,935.00
20,000.00
49,832.00 100,000.00
134,273.00 250,000.00
20,380.00
25,000.00
840.00
5,000.00
225,260.00 400,000.00
697,404.50 1,038,430.00

25.00
20.00
100.00

%
%
%
%
%

25,000.00
100,000.00
300,000.00
25,000.00
10,000.00
460,000.00
870,480.00
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ปี 2553
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา (ซัมเมอร์ส)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาวเทียม GPS
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี A3 ขาวดํา/สี แบบ Network
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี ชนิด InikJet ขนาด A3 (Color Printer)
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

-

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554

136,800.00

136,800.00

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

-

100.00 %
5,000.00 - 100.00 %
100.00 %

6,500.00
25,000.00

-

18,000.00 366.67 %
20,000.00 - 100.00 %

84,000.00
-

-

40,000.00 - 25.00 %

30,000.00

-

20,500.00
46.34
100.00
30,000.00 - 100.00
3,000.00
6.67
5,500.00 200.00
142,000.00

%
%
%
%
%

30,000.00
53,000.00
3,200.00
16,500.00
248,200.00
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ปี 2553

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1,369,000.00 - 100.00 %
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- 1,369,000.00
รวมงบลงทุน
136,800.00
- 1,511,000.00
248,200.00
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
2,905,140.00 - 100.00 %
รวมหมวดเงินอุดหนุน
- 2,905,140.00
รวมงบเงินอุดหนุน
- 2,905,140.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,164,161.69 1,967,532.75 1,221,589.50 7,054,350.00
2,656,660.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,164,161.69 1,967,532.75 1,221,589.50 7,054,350.00
2,656,660.00
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังมัสยิด - ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 8
100.00 %
391,900.00
ตําบลทุ่งนารี
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ปี 2553
-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
-

ปี 2555
-

ปี 2556
-

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายควนไทร ทุ่งนารี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งนารี
โครงการปรับปรุงถนนสายกลางนา - ทุ่งเสม็ด หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งนารี
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งนารี
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้าถนน
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,164,161.69 1,967,532.75 1,221,589.50 7,054,350.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100.00 %

ปี 2557
2,255,000.00

100.00 %
100.00 %

561,000.00
207,000.00
3,414,900.00
3,414,900.00

100.00 %

1,524,590.00
1,524,590.00
1,524,590.00
4,939,490.00
7,596,150.00
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ปี 2553
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการครอบครัวอบอุ่น
30,000.00
โครงการจิบน้ําชา แก้ปัญหาทุ่งนารี
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลทุ่งนารี
รวมหมวดค่าใช้สอย 30,000.00
รวมงบดําเนินงาน 30,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 30,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000.00

รายจ่ายจริง
ปี 2554

25,010.00
25,010.00
25,010.00
25,010.00
25,010.00

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-

128,000.00 - 100.00 %

-

128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

%
%
%
%
%

ปี 2557

20,000.00
20,000.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00
140,000.00
140,000.00
140,000.00
140,000.00
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ปี 2553
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ
341,273.00
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน190,758.00
อ
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อําเภอป่าบอน รวมหมวดค่าใช้สอย 532,031.00
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน 532,031.00

รายจ่ายจริง
ปี 2554

-

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-

750,000.00 - 100.00 %

199,805.00
29,990.00
189,754.00
131,788.00
551,337.00

-

750,000.00

69,830.00
69,830.00
621,167.00

-

68,850.00
68,850.00
818,850.00

100.00
100.00
100.00
100.00

ปี 2557

-

%
%
%
%

340,000.00
80,000.00
180,000.00
150,000.00
750,000.00

30.72 %

90,000.00
90,000.00
840,000.00
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ปี 2553

รายจ่ายจริง
ปี 2554

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางขาคีม(คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งนารี)
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอป่าบอน(โครงการแข่งขันกีฬาอําเภอป่าบอน)
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (โครงการกีฬาโหล๊ะหารประสานใจ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
230,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน 230,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน 230,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 762,031.00 621,167.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 762,031.00 621,167.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
โครงการวันเข้าพรรษา
9,975.00
รวมหมวดค่าใช้สอย
9,975.00

ปี 2555

ปี 2556

40,000.00
20,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

- %
50.00 %

40,000.00
30,000.00

20,000.00
- %
20,000.00 - 100.00 %
80,000.00
80,000.00
898,850.00
898,850.00

20,000.00
90,000.00
90,000.00
930,000.00
930,000.00

140,000.00 - 100.00 %
100.00 %
140,000.00

20,000.00
20,000.00
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รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนวัดทุ่งนารี(โครงการอุปสมบทบรรพชาภาคฤดูร้อน)
อุดหนุนวัดทุ่งนารี(โครงการวันกตัญญู)
อุดหนุนวัดทุ่งนารี(โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ)
อุดหนุนวัดโหล๊ะหาร(โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ปี 2553
-

20,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
782,031.00

รายจ่ายจริง
ปี 2554
9,975.00

120,000.00

120,000.00
120,000.00
129,975.00
751,142.00

ปี 2555
-

20,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
80,000.00

ปี 2556
140,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
60,000.00
60,000.00
200,000.00
1,098,850.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-

%

100.00
-

%
%
%
%

ปี 2557
20,000.00

20,000.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00
110,000.00
110,000.00
130,000.00
1,060,000.00
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ปี 2553
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554

-

ปี 2555

ปี 2556

-

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

100.00 %

ปี 2557

450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
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ปี 2553
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานวันสับปะรด-ผลไม้ และของดีอําเภอป่าบอน
ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 59,700.00
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ
โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามัน
147,970.00
โครงการส่งเสริมการปลูกสละ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
รวมหมวดค่าใช้สอย 207,670.00
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน 207,670.00

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

30,000.00
14,076.00
400.00
59,310.00
103,786.00

9,700.00
9,700.00

20,000.00 150.00 %
50,000.00
- %
5,000.00 - 40.00 %
100.00 %
120,000.00
66.66 %
100.00 %
100.00 %
195,000.00

50,000.00
50,000.00
3,000.00
3,000.00
200,000.00
20,000.00
25,000.00
351,000.00

3,050.00
3,050.00
106,836.00

9,700.00

20,000.00
20,000.00
215,000.00

40,000.00
40,000.00
391,000.00

100.00 %
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ปี 2553
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําภอป่าบอน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานส่งเสริมการเกษตร
รวมแผนงานการเกษตร

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

-

-

-

4,500.00 - 100.00 %
3,000.00 - 100.00 %
7,500.00

-

-

-

-

50,000.00 - 100.00 %
50,000.00
57,500.00

-

207,670.00
207,670.00

106,836.00
106,836.00

รวมทุกแผนงาน 14,261,564.50

11,185,042.58

20,000.00
9,700.00
9,700.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
292,500.00
292,500.00

17,075,207.58 31,356,300.00

-

%

20,000.00
20,000.00
20,000.00
411,000.00
411,000.00
34,745,100.00
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57

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,745,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 1,192,990 บาท

งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม 1,192,990 บาท
รวม 999,424 บาท
จํานวน

155,410 บาท

จํานวน

78,000 บาท

จํานวน

300,014 บาท

จํานวน

466,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบประกันสังคมแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนารี
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว จํานวน 13 คน ๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน
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) เงินทุนการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล, พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 2 ทุน ทุนละ 33,000 บาท และเงินทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 2 ทุน ทุนละ 60,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุ่งนารี ในการ
จัดระบบสวัสดิการให้แก่ประชาชนในตําบล

บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จํานวน

186,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม 193,566 บาท
จํานวน

193,566 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม 9,027,340 บาท

งบบุคลากร

รวม 5,791,140 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, รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล,
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล, รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 1,713,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน

134,640 บาท

(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน

110,160 บาท

(3) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน

86,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 16 คน

จํานวน 1,382,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 9 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล, หัวหน้าสํานักงานปลัด, นักพัฒนาชุมชน,
นักวิชาการเกษตร, บุคลากร, นิติกร, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,
เจ้าพนักงานสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รวม 3,392,820 บาท
จํานวน 1,609,080 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

241,680 บาท

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตําบล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 7 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน, นักวิชาการเกษตร,
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, บุคลากร, นิติกร,เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(2) เงินเพิ่มปรับตามวุฒิพนักงานส่วนตําบล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มปรับตามวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

209,400 บาท

เงินประจําตําแหน่ง

32,280 บาท

จํานวน

176,400 บาท

จํานวน

142,320 บาท

จํานวน

13,260 บาท

จํานวน

775,680 บาท

(1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(2) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานทั่วไป
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป, พนักงานขับรถยนต์, ยาม

259,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล, หัวหน้าสํานักงานปลัด
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

512,640 บาท
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(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมา ไม่น้อยกว่า 8 เดือน
ในระดับดีเด่น (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8
อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง คนงานทั่วไป, พนักงานขับรถยนต์,ยาม

จํานวน

3,240 บาท

จํานวน

434,400 บาท

จํานวน

83,040 บาท

จํานวน

351,360 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 2,740,380 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 450,380 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน

289,280 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตําบล
, ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน

5,000 บาท

269,280 บาท

10,000 บาท
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ค่าเช่าบ้าน

จํานวน

96,100 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล,
ลูกจ้างประจํา และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล,
ลูกจ้างประจํา, นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
ค่ารักษาพยาบาลจากองค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 1,138,000 บาท
จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

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

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายปี ค่าต่ออายุโดเมน
เนมรายปี ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

10,000 บาท

5,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล, พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
โครงการ อบต. พบประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.พบประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้าํ ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็น
ชาติและความสามัคคีของคนในชาติ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน
โครงการวันท้องถิ่นไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม ของ
ทุกปี เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นในประเทศไทย
โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร,
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล,พนักงานส่วนตําบล, พนักงานจ้าง,
ผู้นําชุมชน, กลุ่ม ฯลฯ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม 427,000 บาท
จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

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

200,000 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

27,000 บาท

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

รวม 725,000 บาท
จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และอาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลที่ใช้
ในการติดต่อราชการและอื่นๆ
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตตําบล
ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม 487,500 บาท
รวม 487,500 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม มีล้อ บุฟองน้ํา ปรับระดับได้ สําหรับห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 25 ตัว โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด
จัดซื้อโต๊ะประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสําหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ขนาด 3 เมตร จํานวน 6 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อโต๊ะเข้ามุม-หัวท้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเข้ามุม-หัวท้าย สําหรับห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 4 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 50 ตัว โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

23,400 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

11,000 บาท
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จัดซื้อเก้าอี้พักคอย

จํานวน

14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย ชุดละ 4 ตัว จํานวน 2 ชุด โดยจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

จํานวน 198,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU
จํานวน 7 เครื่อง สําหรับติดตั้งในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
โดยตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน

จํานวน

6,500 บาท

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

5,200 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

13,500 บาท

จํานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ขนาด 3 ฟุต (มอก.)
จํานวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก ขนาด 1.5 ฟุต
จํานวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้หล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 ชุด
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงประชุม พร้อมมิคควบคุมไมค์ประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงประชุม พร้อมมิคควบคุมไมค์ประชุม
จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อตู้ไฟ MDB
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไฟ MDB ขนาด 65x100x15 ซม. จํานวน 1 ชุด
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
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จัดซื้อไมค์ประชุมสําหรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุม

จํานวน

25,200 บาท

จํานวน

2,500 บาท

จํานวน

21,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

23,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมค์ประชุมสําหรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุม
จํานวน 6 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อไมค์ลอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมค์ลอย จํานวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อลําโพงติดฝาผนัง ขนาด 6 นิ้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลําโพงติดฝาผนัง ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 6 ตัว โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
(2) ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image
sensor)
(3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
(4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
(5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
(6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อย
กว่า 2,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2556 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
(2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
(3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
(4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง
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จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์แขวนแบบมือดึง

จํานวน

3,500 บาท

จํานวน

11,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

8,320 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

8,320 บาท

จํานวน

8,320 บาท

- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองธง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองธงสําหรับค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอําเภอป่าบอน
ประจําปี 2557 (ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัดแล้ว)

8,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอโปรเจคเตอร์แขวนแบบมือดึง ขนาดกว้าง 70 นิ้ว
ยาว 70 นิ้ว จํานวน 1 จอ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง ตั้งตาม
ราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W
(2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

10,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็น

69

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 2,474,010 บาท
รวม 1,694,040 บาท
รวม 1,694,040 บาท
จํานวน 1,070,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงานพัสดุ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

81,720 บาท

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตําบล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 4 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ
(2) เงินเพิ่มปรับตามวุฒิพนักงานส่วนตําบล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มปรับตามวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดพัทลุง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่
ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
(3) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา

35,160 บาท

เงินประจําตําแหน่ง

4,560 บาท

42,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

156,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

70
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

246,000 บาท

(1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(2) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรน้ํา
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมา ไม่น้อยกว่า 8 เดือน
ในระดับดีเด่น (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56)

178,320 บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน
1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรน้ํา

64,080 บาท

3,600 บาท

จํานวน

97,320 บาท

จํานวน

53,400 บาท

จํานวน

43,920 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 693,670 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 298,670 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน

163,670 บาท

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

30,000 บาท

133,670 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา ขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิที่จะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 350,000 บาท
จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตําบลทุ่งนารี ในขั้นตอน ตั้งศูนย์อํานวยการจัดทํา
แผนที่ภาษี จัดทําแผนแม่บท คัดลอกข้อมูล สํารวจภาคสนาม ฯลฯ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

45,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

86,300 บาท

รวม

86,300 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

32,500 บาท

จํานวน

20,800 บาท

จํานวน

10,000 บาท

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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 2 ตัว โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ขนาด 3 ฟุต (มอก.)
จํานวน 5 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้หล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 4 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
(2) ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image
sensor)
(3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
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(4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
(5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
(6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน 1 ชุด ตั้งตาม
ราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีความเร็ว
ของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz
จํานวน 1 หน่วย
(2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
(3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB
จํานวน 1 หน่วย
(4) มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14
นิ้ว
(5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(7) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth

จํานวน

19,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.

จํานวน 200,000 บาท

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

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 992,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 260,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบ การปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจําศูนย์
อปพร. และตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือตามหนังสือ
สั่งการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับภารกิจของ อปพร. เช่น ค่าเลี้ยงรับรองการ
ประชุมคณะกรรมการ และสมาชิก อปพร. ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง
ฝนแล้ง จากโรคระบาดหรือแมลงระบาด หรือศัตรูพืชที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ

จํานวน 170,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม 712,000 บาท
รวม 712,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ Wifi Internet บ้านป่าบาก หมู่ที่ 4
ตําบลทุ่งนารี

จํานวน 712,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ Wifi Internet
บ้านป่าบาก หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งนารี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

งบเงินอุดหนุน

รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

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

20,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 2,237,110 บาท
รวม 1,307,940 บาท
รวม 1,307,940 บาท
จํานวน

457,920 บาท

จํานวน

122,700 บาท

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตําบล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาฯ, เจ้าพนักงาน
ธุรการ
(2) เงินเพิ่มปรับตามวุฒิพนักงานส่วนตําบล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มปรับตามวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
รับรองว่าคุณวุฒฺนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

95,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ, นักวิชาการศึกษา, เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินประจําตําแหน่ง

27,360 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

480,480 บาท

(1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน , ผู้ดูแลเด็ก, ผูช้ ่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก
(2) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป

412,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

64,080 บาท
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(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมา ไม่น้อยกว่า 8 เดือน
ในระดับดีเด่น (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56)

จํานวน

3,600 บาท

จํานวน

204,840 บาท

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน, ผู้ดูแล
เด็ก , ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และจ่ายเป็นเงินสมทบค่าจ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก
(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน
1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง คนงานทั่วไป

160,920 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

43,920 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 777,970 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 287,970 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน

205,770 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

37,200 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิที่
จะได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตําบล
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จํานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิ
ที่จะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากองค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 295,000 บาท
จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ของส่วนการศึกษาฯ ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม 165,000 บาท
จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผงหมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ น้ําดื่ม ฯลฯ แก่ส่วนการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในตําบล
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ แก่
ส่วนการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในตําบล
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แป้ง แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก
ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในตําบล
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู เหล็กกล่อง ลวดเชื่อม
แปรงทาสี ฯลฯ แก่ส่วนการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในตําบล
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย
ประกาศ สี พู่กัน กระดาษ โปสเตอร์ ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้างอัด ขยาย กระดาษอัดรูป ฯลฯ แก่ส่วนการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในตําบล
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ แก่ส่วนการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในตําบล

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในตําบล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม 151,200 บาท
รวม

51,200 บาท

จํานวน

15,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อฉากกั้นสํานักงาน แบบครึ่งทึบกระจกขัดลาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นสํานักงาน ห้องส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม แบบครึ่งทึบกระจกขัดลาย โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ดังนี้
(1) ฉากกั้นขนาด 100 x 180 ซ.ม. จํานวน 2 อัน
(2) ฉากกั้นขนาด 120 x 180 ซ.ม. จํานวน 1 อัน
(3) เสาจบ จํานวน 1 อัน
(4) ขาตัว T จํานวน 4 อัน
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จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน

จํานวน

31,200 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน
6 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 สําหรับใช้ในส่วน
การศึกษาฯ จํานวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารเรียน
ห้องน้ํา ฯลฯ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 8,464,500 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 4,275,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 275,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเดย์แคมป์

จํานวน

15,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
จํานวน
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2551

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดย์แคมป์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในตําบล เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนําเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 สําหรับบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการสถานศึกษาและพนักงานส่วนตําบล
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โครงการมอบวุฒิบัตรแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ามอบวุฒิบัตรแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 เช่น
ค่าป้ายโครงการ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฯลฯ

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
(1) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต้นส้าน
(2) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดป่าบาก
(3) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคลองควาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งคลองควาย
(4) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยางขาคีม
(5) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านโหล๊ะหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะหาร
(6) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
(7) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านยางขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนบ้านยางขาคีม
(8) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
(9) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนบ้านทุ่งนารี

รวม 4,000,500 บาท
จํานวน 2,359,700 บาท
จํานวน

150,920 บาท

จํานวน

78,400 บาท

จํานวน

168,560 บาท

จํานวน

92,120 บาท

จํานวน

84,280 บาท

จํานวน

276,640 บาท

จํานวน

271,180 บาท

จํานวน

485,940 บาท

จํานวน

751,660 บาท
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ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
(1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก
(2) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต้นส้าน
(3) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคลองควาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งคลองควาย
(4) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยางขาคีม
(5) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโหล๊ะหาร

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 1,640,800 บาท
จํานวน

224,000 บาท

จํานวน

431,200 บาท

จํานวน

481,600 บาท

จํานวน

263,200 บาท

จํานวน

240,800 บาท

รวม 215,000 บาท
รวม 215,000 บาท

ค่าถมดิน
โครงการถมดินศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก

จํานวน

95,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งนารี
ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 1 เมตร
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคลองควาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคลองควาย
หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งนารี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
โครงการก่อสร้างที่ล้างจานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่ล้างจานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน หมู่ที่ 8
ตําบลทุ่งนารี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
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งบเงินอุดหนุน

รวม 3,974,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 3,974,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งคลองควาย
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านยางขาคีม
(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านโหล๊ะหาร
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งนารี
(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ในการดําเนินงาน
ตามโครงการงานมหกรรมสรรพศาสตร์ตลาดวิชาศูนย์เครือข่าย
ทุ่งธงทอง ปี 2557 (ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

จํานวน 3,974,000 บาท
จํานวน

608,000 บาท

จํานวน

596,000 บาท

จํานวน 1,068,000 บาท

จํานวน 1,652,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม 250,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 250,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 250,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโหล๊ะหารตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน (ทั้งนี้จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัดแล้ว)

จํานวน 200,000 บาท
จํานวน 200,000 บาท
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จํานวน 50,000 บาท

- อุดหนุนมัสยิดดารุ๊ลอิสลามิย๊ะ(บ้านโหล๊ะหาร)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนมัสยิด
ดารุ๊ลอิสลามิย๊ะ(บ้านโหล๊ะหาร)

50,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิด
ให้แก่สุนัขและแมวในตําบล ประจําปี 2557

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวม 40,000 บาท
จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทํา
แผล น้ํายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 90,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 90,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 90,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
- อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน
เพื่อจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ชุมชน/
หมู่บ้าน จํานวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท

จํานวน 90,000 บาท
จํานวน 90,000 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 2557
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 2,656,660 บาท
รวม 1,537,980 บาท
รวม 1,537,980 บาท
จํานวน

954,240 บาท

จํานวน

95,100 บาท

(1) เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตําบล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตําบล จํานวน
5 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง นายช่างโยธา,ช่างโยธา, เจ้าหน้าที่การประปา
, นายช่างสํารวจ, นายช่างเขียนแบบ
(2) เงินเพิ่มปรับตามวุฒิพนักงานส่วนตําบล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มปรับตามวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

83,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง, นายช่างโยธา, ช่างโยธา, เจ้าหน้าที่การประปา,
นายช่างสํารวจ , นายช่างเขียนแบบ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินประจําตําแหน่ง

11,400 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

310,800 บาท

(1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า, พนักงานผลิต
น้ําประปา, ผู้ช่วยช่างโยธา

307,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมา ไม่น้อยกว่า 8 เดือน
ในระดับดีเด่น (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน

3,600 บาท

จํานวน

135,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
4 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า, พนักงานผลิต
น้ําประปา, ผู้ช่วยช่างโยธา

งบดําเนินงาน

รวม 870,480 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 275,480 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน

127,680 บาท

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

20,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

107,680 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

82,800 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิ
ที่จะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากองค์การบริหารส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 135,000 บาท
จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม 460,000 บาท
จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

10,000 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
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม 248,200 บาท
รวม 248,200 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน

จํานวน

6,500 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ขนาด 3 ฟุต (มอก.)
จํานวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานขาเหล็ก พร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 สําหรับใช้ใน
กองช่าง จํานวน 5 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา (ซัมเมอร์ส)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า
จํานวน 4 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาวเทียม GPS
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาวเทียม GPS จํานวน 1 ตัว
เพื่อใช้ในส่วนโยธา จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) เป็นเครื่องมือหาตําแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม
ในระบบ GPS
(2) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง (High-Sensitivity)
ที่รองรับระบบ WAAS and HotFix
(3) มีความคลานเคลื่อนของการหาตําแหน่งไม่มากกว่า 10 เมตร RMS
(4) จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.6x2.2 นิ้ว ,แบบ TFT ไม่น้อย
กว่า 65,000 สี มีไฟส่องสว่างหน้าจอ
(5) แสดงตําแหน่งพิกัดทั้งระบบพิกัด UTM และ Latiude/Longitude
(6) แสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช้กับ
ประเทศไทยได้
(7) บันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทาง
ได้ 200 เส้นทาง
(8) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง 10,000 จุด และ
สามารถแยกจัดเก็บได้สูงสุดถึง 200 Saved Tracks
(9) สร้างเส้นทางกลับอัตโนมัติ (Track back)
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(10) เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันน้ําระดับ
IPX-7
(11) มีสายอากาศในตัวเครื่องและช่องต่อสายอากาศภายนอก
(12) สามารถใช้ไฟแบตเตอรี่ (Alkaline,NiMH,Lithium) ขนาด A4
จํานวน 2 ก้อน โดยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 20
ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
(13) สามารถรองรับหน่วยความจําภายนอก (External Memory) ได้แบบ
microSD card
(14) สามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมิของประเทศไทย
(15) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ โดยสามารถแสดง ตําแหน่ง อําเภอ/
กิ่งอําเภอ/ตําบล,ถนนทางหลวงแผ่นดิน 1-4 หลัก ,ถนน รพช.,ถนน
โยธาธิการและถนนเขตในเทศบาล ,เส้นทางรถไฟสายหลัก, สถานี
รถไฟ , สถานที่หน่วยงานราชการและสถานที่สําคัญต่าง ๆ มากกว่า
500,000 จุดทั่วประเทศ เป็นตัน
(16) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดัน
อากาศ
(17) มีหน่วยความจําภายใน (Internal Memory) ไม่น้อยกว่า 1.7 GB
(18) มีพอร์ตสําหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port
แบบ High Speed USB และแสดงผลแบบ USB mass storage ได้
(19) เมนูการใช้งาน เลือกได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
1. สายคล้องมือ 1 เส้น
2. สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ 1 เส้น
3. แบตเตอรี่ 1 ชุด
4. แผน CD ซอฟแวร์ โปรแกรม Basecamp 1 แผ่น
5. แผ่น CD แผนที่ Thailnd Street Map 1 แผ่น
6. คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
7. Micro-SD Card 64 MB 1 ตัว
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

53,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด
ตั้งตามราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 1 GB
(3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
(5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(7) มีจอภาพแบบ LCD มีหรือดีกว่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อย18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(8) พร้อมลงโปรแกรมสําหรับใช้ในสํานักงานครบถ้วน
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี A3 ขาวดํา/สี แบบ Network
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี A3 ขาวดํา/สี แบบ
Network จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
(2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที
(3) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
(4) มี Interface แบบ 1 x Paaarallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า
(5) มีช่องเชื่อมต่อแบบ Ethernet 10/100 Base TX หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 14 ช่อง
(6) สามารถใช้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
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จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์

จํานวน

3,200 บาท

จํานวน

16,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 ชุด ตั้งตามราคามาตรฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
(1) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
(2) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
(3) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 3 เครื่อง ตั้งตาม
ราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W
(2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 4,939,490 บาท
รวม 3,414,900 บาท
รวม 3,414,900 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังมัสยิด - ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 8
ตําบลทุ่งนารี

จํานวน

391,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังมัสยิด - ศูนย์
จริยธรรม หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งนารี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 160.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายควนไทร - ทุ่งนารี
จํานวน 2,255,000 บาท
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL
สายควนไทร - ทุ่งนารี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งนารี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 1,470 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
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โครงการปรับปรุงถนนสายกลางนา - ทุ่งเสม็ด หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งนารี

จํานวน

561,000 บาท

จํานวน

207,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนสายกลางนา - ทุ่งเสม็ด หมู่ที่ 7
ตําบลทุ่งนารี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 7 ตําบล
ทุ่งนารี ระยะทางไม่น้อยกว่า 150 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด)

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,524,590 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,524,590 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังนี้
(1) ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านบ่อสน-ควนนุ้ย หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งนารี
(2) ขยายเขตไฟฟ้าบ้านต้นส้าน-บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งนารี บาท
(3) ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งนารี (กลุ่มที่ 1 จากถนนหารบัวสามแยกทุ่งนา ม.6)
(4) ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งนารี (กลุ่มที่ 2 จากสามแยกทุ่งนาสามแยกบ้านยางขาคีม ม.6)
(5) ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งนารี (กลุ่มที่ 3 จากสามแยก ร.ร.
บ้านยางขาคีม-สามแยกป้อมตํารวจ ม.6)
(6) ไฟฟ้าสาธารณะสายกลาง-สายบ้านยางขาคีม หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งนารี

จํานวน 1,524,590 บาท
จํานวน 633,651.43 บาท
จํานวน 41,702.58 บาท
จํานวน 288,929.96 บาท
จํานวน 114,705.07 บาท
จํานวน 106,046.63 บาท
จํานวน 339,554.33 บาท

95

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 140,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการครอบครัวอบอุ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาครอบครัว ฯลฯ
โครงการจิบน้ําชา แก้ปัญหาทุ่งนารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจิบน้ําชา แก้ปัญหาทุ่งนารี เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ
ฯลฯ ให้แก่ราษฎรกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรีในตําบลทุ่งนารี
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลทุ่งนารี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลทุ่งนารี ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ การบําเพ็ญประโยชน์ ทัศนศึกษา ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม 930,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 840,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 750,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี

จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งนารี ครั้งที่ 18 ประจําปี 2557
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน อําเภอ
จํานวน 180,000 บาท
ป่าบอน ประจําปี 2557
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน
ประชาชน อําเภอป่าบอน ประจําปี 2557
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อําเภอป่าบอน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ อําเภอป่าบอน ครั้งที่ 11 ประจําปี 2557 องค์การบริหารส่วนตําบล
โคกทราย

ค่าวัสดุ

รวม 90,000 บาท

วัสดุกีฬา

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกปิงปอง ฯลฯ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
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งบเงินอุดหนุน

รวม 90,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 90,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางขาคีม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา กรีฑา
นักเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี ประจําปี 2557 (ทั้งนี้จะ
ดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)
(2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอป่าบอน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอป่าบอน เกี่ยวกับ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน ของอําเภอป่าบอน (ทั้งนี้จะ
ดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)
เงินอุดหนุนเอกชน
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งนารี
ตามโครงการกีฬาโหล๊ะหารประสานใจ ครั้งที่ 14 ประจําปี 2557

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

จํานวน

จํานวน

40,000

30,000

บาท

บาท

จํานวน 20,000 บาท
จํานวน

20,000 บาท

รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
โครงการวันเข้าพรรษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบ
พิธีทางศาสนา ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น

จํานวน 20,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม 110,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 110,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
(1) อุดหนุนวัดทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดทุ่งนารีตามโครงการอุปสมบทบรรพชาภาค
ฤดูร้อน
(2) อุดหนุนวัดทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดทุ่งนารีตามโครงการวันกตัญญู
(3) อุดหนุนวัดทุ่งนารี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดทุ่งนารีตามโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
(4) อุดหนุนวัดโหล๊ะหาร
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดโหล๊ะหารตามโครงการสวดมนต์เฉลิม
พระเกียรติ

จํานวน 110,000 บาท
จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 450,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จํานวน 450,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม 411,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 391,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 351,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานวันสับปะรด-ผลไม้ และของดีอําเภอป่าบอน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมงานวันสับปะรด–ผลไม้และของดีอําเภอ
ป่าบอน ประจําปี 2557
ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุ่งนารี
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้
ปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าแฝกในบริเวณพื้นที่สาธารณะภายในตําบล
ที่มีการชะล้างของหน้าดินสูง
โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามัน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ดูแล และบํารุงรักษาแปลงสาธิตปลูกปาล์ม
น้ํามันในบริเวณพื้นที่สาธารณะหลังที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
โครงการส่งเสริมการปลูกสละ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการส่งเสริมการปลูกสละให้แก่เกษตรกร เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยให้แก่เกษตรกร
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

จํานวน 25,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

รวม 40,000 บาท
จํานวน 40,000 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 2557 (ทั้งนี้จะดําเนินการได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว)

20,000 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง

งบกลาง

บําเหน็จ/บํานาญ
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานการ
งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม ศาสนาวัฒนธรรม
และการโยธา และนันทนาการ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สํารองจ่าย
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินเดือนพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เงินประจําตําแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานวันสับปะรด-ผลไม้ และของดีอําเภอป่าบอน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
เคหะ
สังคม สาธารณสุข การศึกษา
และชุมชน สงเคราะห์

แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

466,000
78,000
155,410
300,014
193,566

310,800

480,480

95,100
135,840
954,240

122,700
204,840
457,920

42,000
40,000
127,680
82,800
20,000
5,000
10,000

42,000
20,000
205,770
37,200
20,000
5,000
45,000

รวม

42,120
1,713,600
86,400
514,080
42,120
1,021,680
13,260
323,400
531,720
2,679,240
299,160
218,400
80,000
452,950
186,100
20,000
10,000
270,000
25,000

466,000
78,000
155,410
300,014
193,566
42,120
1,713,600
86,400
514,080
42,120
1,812,960
13,260
541,200
872,400
4,091,400
299,160
302,400
140,000
786,400
306,100
60,000
20,000
325,000
25,000

50,000

50,000
50,000

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม
และการโยธา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.
ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
50,000
โครงการ อบต. พบประชาชน
โครงการแข่งขันกีฬาตําบล องค์การบวริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
โครงการครอบครัวอบอุ่น
โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการจิบน้ําชา แก้ปัญหาทุ่งนารี
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการเดย์แคมป์
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
3,000
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ
3,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
โครงการมอบวุฒิบัตรแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการวันเข้าพรรษา
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการวันท้องถิ่นไทย
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน อําเภอป่าบอน ประจําปี 2557
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อําเภอป่าบอน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น

แผนงานการ

แผนงานสร้าง

ศาสนาวัฒนธรรม ความเข้มแข็ง
และนันทนาการ

ของชุมชน

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
เคหะ
สังคม สาธารณสุข การศึกษา
และชุมชน สงเคราะห์
95,000

แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

160,000

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
320,000

200,000
60,000
90,000
170,000
30,000
340,000
20,000
10,000
200,000
20,000
100,000
15,000
5,000
20,000
70,000
50,000
10,000
20,000
180,000
3,000
80,000
180,000
150,000
30,000

รวม

575,000
200,000
60,000
90,000
170,000
50,000
30,000
340,000
20,000
10,000
200,000
20,000
100,000
15,000
3,000
5,000
3,000
20,000
70,000
50,000
10,000
20,000
180,000
3,000
80,000
180,000
150,000
30,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม
และการโยธา

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามัน
โครงการส่งเสริมการปลูกสละ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลทุ่งนารี
ฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกีฬา
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสํานักงาน
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

แผนงานการ

แผนงานสร้าง

ศาสนาวัฒนธรรม ความเข้มแข็ง
และนันทนาการ

ของชุมชน

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
เคหะ
สังคม สาธารณสุข การศึกษา
และชุมชน สงเคราะห์

แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

200,000
20,000
25,000

27,000
85,000
600,000
30,000
10,000

200,000
20,000
25,000
20,000
400,000
675,000
25,000
120,000
110,000
250,000
90,000
60,000
40,000
2,359,700
40,000
330,000
10,000
155,000
1,640,800
37,000
85,000
630,000
30,000
10,000

4,000
45,000
11,000

4,000
45,000
11,000

20,000
450,000

30,000

30,000

25,000
100,000

30,000
5,000

400,000
165,000
25,000
65,000
5,000
250,000

90,000
30,000

30,000

40,000
2,359,700
40,000
300,000
25,000

30,000
10,000
60,000
1,640,800

10,000
30,000

รวม

70,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม
และการโยธา
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จัดซื้อฉากกั้นสํานักงาน แบบครึ่งทึบกระจกขัดลาย
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
จัดซื้อโต๊ะเข้ามุม-หัวท้าย
จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้
จัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้
จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
จัดซื้อโต๊ะประชุม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี A3 ขาวดํา/สี แบบ Network
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ Wifi Internet บ้านป่าบาก หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งนารี
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงประชุม พร้อมมิคควบคุมไมค์ประชุม
จัดซื้อตู้ไฟ MDB
จัดซื้อไมค์ประชุมสําหรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุม
จัดซื้อไมค์ลอย
จัดซื้อลําโพงติดฝาผนัง ขนาด 6 นิ้ว
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา (ซัมเมอร์ส)

แผนงานการ

แผนงานสร้าง

ศาสนาวัฒนธรรม ความเข้มแข็ง
และนันทนาการ

ของชุมชน

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
เคหะ
สังคม สาธารณสุข การศึกษา
และชุมชน สงเคราะห์

แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
14,000
198,800

15,000
6,500

39,000
6,000
26,000
12,000
3,000
12,000

31,200

25,000
5,000
23,400
19,000

14,000
198,800
15,000
45,500
6,000
57,200
12,000
3,000
12,000
25,000
5,000
23,400

11,000

19,000
30,000
53,000
3,200
16,500
11,000

13,500
40,000
25,200
2,500
21,000

712,000
13,500
40,000
25,200
2,500
21,000

30,000
53,000
3,200
16,500

712,000

84,000

รวม

84,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม
และการโยธา
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์แขวนแบบมือดึง
ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาวเทียม GPS
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคลองควาย
โครงการก่อสร้างที่ล้างจานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังมัสยิด - ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งนารี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายควนไทร - ทุ่งนารี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งนารี
โครงการปรับปรุงถนนสายกลางนา - ทุ่งเสม็ด หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งนารี
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งนาฎรี
ค่าถมดิน
โครงการถมดินศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
20,000
รวม
1,192,990 411,000 450,000

แผนงานการ

แผนงานสร้าง

ศาสนาวัฒนธรรม ความเข้มแข็ง
และนันทนาการ

ของชุมชน

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน
เคหะ
สังคม สาธารณสุข การศึกษา
และชุมชน สงเคราะห์

แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

20,000
23,900
3,500
30,000

รวม

20,000
23,900
3,500
30,000

90,000
30,000
391,900
2,255,000
561,000
207,000

90,000
30,000
391,900
2,255,000
561,000
207,000

95,000

95,000

100,000

20,000
110,000
70,000
1,060,000

1,524,590
140,000 ######

100,000
20,000
8,320
28,320
90,000
110,000
10,000
50,000
170,000
4,174,000
5,788,590
10,000 230,000 10,951,610 1,192,000 11,511,350 34,745,100
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