
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2559 เมื่อวันที่ 24 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 และนายอ าเภอนาบอนได้อนุมัติเม่ือวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

  เพ่ือให้การจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

 

 

(นายวิธี  สุภาพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 
……………………………. 

 

ท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง 

  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ        
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น ในโอกาสนี้                  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จึงชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560    
ดังต่อไปนี้ 

1.   สถำนะกำรคลัง 
  1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงมี
สถานการณ์เงิน  ดังนี้ 
1.1.1   เงินฝากธนาคาร จ านวน  37,029,639.22 บาท 
1.1.2   เงินสะสม จ านวน 8,211,893.89 บาท 
1.1.3   ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 12,474,529.07 บาท 
1.1.4   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

      1.2  เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท       

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2559 
(1)   รำยรับจริงท้ังสิ้น                       จ ำนวน 28,438,345.51 บำท ประกอบด้วย 
1.1 หมวดภาษีอากร จ านวน       298,597.61 บาท 
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต            จ านวน       256,050.57 บาท 
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน       268,694.72 บาท 
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน        27,020.00 บาท 
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน        51,000.00 บาท 
1.6 หมวดรายได้จากทุน  จ านวน                0.00 บาท 
1.7 หมวดภาษีจัดสรร จ านวน  16,668,864.61 บาท 
1.8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน   10,868,118.00 บาท 
(2)   เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน  14,336,682.00  บำท 
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(3) รำยจ่ำยจริง            จ ำนวน 15,421,753.68 บำท  ประกอบด้วย 
3.1 งบกลาง จ านวน        539,124.00 บาท 
3.2 งบบุคลากร  จ านวน     7,521,295.00 บาท 
3.3 งบด าเนินการ  จ านวน     3,215,616.68 บาท 
3.4 งบลงทุน  จ านวน     2,834,718.00 บาท 
3.5 งบรายจ่ายอื่น  จ านวน                 0.00 บาท 
3.6 งบเงินอุดหนุน  จ านวน     1,311,000.00 บาท 
(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ ำนวน  12,397,910.00 บำท 
(5)   มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่        จ ำนวน    4,623,781.00 บำท 
(6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม   จ ำนวน             0.00 บำท 

 
  



~ 3 ~ 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง 
อ ำเภอนำบอน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
2.1 รำยรับ  
 

 

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี  2558 

ประมำณกำร 
ปี  2559 

ประมำณกำร 
ปี   2560 

2.1.1  รำยได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร  304,982.58 221,000.00 305,500.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  
และใบอนุญาต 

519,521.30 238,600.00 279,580.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 199,678.48 260,000.00 260,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และการพาณิชย์ 

42,312.00 110,000.00 110,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 163,500.00 54,000.00 32,000.00 
รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,229,994.36 883,600.00 987,080.00 
2.1.2  รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 17,613,277.64 17,822,000.00 18,054,340.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,613,277.64 17,822,000.00 18,054,340.00 

2.1.3  รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,478,597.00 12,500,000.00 25,690,863.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้แก่ 
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

12,478,597.00 12,500,000.00 
 

25,690,863.00 

รวม 31,321,869.00 31,205,600.00 44,732,283.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง 
อ ำเภอนำบอน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
2.2  รำยจ่ำย 

 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 
ปี  2558 

ประมำณกำร 
ปี  2559 

ประมำณกำร 
ปี  2560 

จ่ำยจำกงบประมำณ    
งบกลาง 540,237.00 1,100,870.00 12,604,650.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

8,463,306.20 9,334,483,.00 12,741,940.00 

งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

7,853,646.70 10,806,127.00 9,868,093.00 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

5,606,610.84 7,154,120.00 6,902,850.00 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,895,000.00 2,785,000.00 2,589,750.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 25,383,800.74 31,205,600.00 44,732,283.00 
รวม 25,383,800.74 31,205,600.00 44,732,283.00 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ 2560  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง 
อ ำเภอนำบอน   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
ด้ำน/แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป  
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,403,240.00 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 81,000.00 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
- แผนงานการศึกษา 10,185,303.00 
- แผนงานสาธารณสุข 35,000.00 
- แผนงานเคหะและชุมชน 8,338,060.00 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 435,000.00 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 733,750.00 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
   - แผนงานการเกษตร 55,000.00 
   - แผนงานการพาณิชย์ 1,861,280.00 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง 12,604,650.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 44,732,283.00 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง 

อ ำเภอนำบอน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

งำน 
 
 
     งบ 

งำนบริหำรทั่วไป 
งำนวำงแผน

สถิติและ
วิชำกำร 

งำนบริหำรงำน
คลัง รวม 

00111 00112 00113 
งบบุคลำกร 5,685,940.00 0 1,675,680.00 7,361,620.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120.00 0 0 2,571,120.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,114,820.00 0 1,675,680.00 4,790,500.00 
งบด ำเนินกำร 2,210,870.00 20,000.00 623,400.00 2,854,270.00 
     ค่าตอบแทน 338,070.00 0 225,100.00 613,170.00 
     ค่าใช้สอย 973,800.00 20,000.00 280,000.00 1,273,800.00 
     ค่าวัสด ุ 505,000.00 0 118,300.00 623,300.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 344,000.00 0 0 344,000.00 
งบลงทุน 112,000.00 0 35,350.00 147,350.00 
     ค่าครุภัณฑ์ 122,000.00 0 35,350.00 147,350.00 
งบรำยจ่ำยอ่ืน  25,000.00 0 0 25,000.00 
     รายจ่ายอื่น 25,000.00 0 0 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน 15,000.00 0 0 15,000.00 
    เงินอุดหนุน 15,000.00 0 0 15,000.00 

รวม 8,048,810.00 20,000.00 2,334,430.00 10,403,240.00 
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

งำน 
 
     งบ 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
รวม 00123 

งบด ำเนินกำร 81,000.00 81,000.00 
     ค่าใช้สอย 81,000.00 81,000.00 

รวม 81,000.00 81,000.00 
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แผนงำนกำรศึกษำ 
 

งำน 
 
   งบ 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ รวม 

00211 00212 
งบบุคลำกร 3,781,080.00 0 3,781,080.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,781,080.00 0 3,781,080.00 
งบด ำเนินกำร 555,720.00 3,412,503.00 3,968,223.00 
     ค่าตอบแทน 388,720.00 0 388,720.00 
     ค่าใช้สอย 167,000.00 1,777,100.00 1,944,100.00 
     ค่าวัสด ุ 0 1,635,403.00 1,635,403.00 
งบเงินอุดหนุน 0 2,436,000.00 2,436,000.00 
     เงินอุดหนุน 0 2,436,000.00 2,436,000.00 

รวม 4,336,800.00 5,848,503.00 10,185,303.00 

แผนงำนสำธำรณสุข 
 

งำน 
 
        งบ 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอื่น รวม 

00223 
งบด ำเนินกำร 35,000.00 35,000.00 
     ค่าใช้สอย 15,000.00 15,000.00 
     ค่าวัสด ุ 20,000.00 20,000.00 

รวม 35,000.00 35,000.00 
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แผนงำนเคหะและชุมชน 
 

งำน 
 
        งบ 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน 
รวม 

00241 00242 
งบบุคลำกร 1,122,960.00 0 1,122,960.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,122,960.00 0 1,122,960.00 
งบด ำเนินกำร 429,600.00 250,000.00 679,600.00 
     ค่าตอบแทน 137,400.00 0 137,400.00 
     ค่าใช้สอย 140,000.00 30,000.00 170,000.00 
     ค่าวัสด ุ 152,200.00 220,000.00 372,200.00 
งบลงทุน 20,000.00 6,515,500.00 6,535,500.00 
     ค่าครุภัณฑ์ 20,000.00 10,000.00 30,000.00 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 6,505,500.00 6,505,500.00 

รวม 1,572,560.00 6,765,500.00 8,338,060.00 
 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 
 

งำน 
 
         งบ 

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ชุมชน รวม 
00252 

งบด ำเนินกำร 435,000.00 435,000.00 
     ค่าใช้สอย 435,000.00 435,000.00 

รวม 435,000.00 435,000.00 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

งำน 
 
         งบ 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำและ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น รวม 

00262 00263 
งบด ำเนินกำร 335,000.00 260,000.00 595,000.00 
     ค่าใช้สอย 270,000.00 260,000.00 530,000.00 
     ค่าวัสด ุ 65,000.00 0 65,000.00 
งบเงินอุดหนุน 0 138,750.00 138,750.00 
     เงินอุดหนุน 0 138,750.00 138,750.00 

รวม 335,000.00 398,750.00 733,750.00 
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แผนงำนกำรเกษตร 
 

งำน 
 
         งบ 

งำนส่งเสริม
กำรเกษตร 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ
และป่ำไม้ รวม 

00321 00322 
งบด ำเนินกำร 20,000.00 35,000.00 55,000.00 
     ค่าใช้สอย 10,000.00 35,000.00 45,000.00 
     ค่าวัสด ุ 10,000.00 0 10,000.00 

รวม 20,000.00 35,000.00 55,000.00 
 
 
 
แผนงำนกำรพำณิชย์ 
 

งำน 
       งบ 

งำนกิจกำรประปำ 
รวม 

00332 
งบบุคลำกร 476,280.00  
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 476,280.00  
งบด ำเนินกำร 1,165,000.00  
     ค่าตอบแทน 35,000.00  
     ค่าใช้สอย 30,000.00  
     ค่าวัสด ุ 100,000.00  
     ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000.00  
งบลงทุน 220,000.00  
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 220,000.00  

รวม 1,861,280.00  
 
แผนงำนงบกลำง 
 

งำน 
        งบ 

งำนงบกลำง 
รวม 

00411 
งบกลำง 12,604,650.00 12,604,650.00 
     งบกลาง 12,604,650.00 12,604,650.00 

รวม 12,604,650.00 12,604,650.00 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง 
อ ำเภอนำบอน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

************************ 
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
และโดยอนุมัตขิองนายอ าเภอนาบอน   
  ข้อ 1.  ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
  ข้อ 2.  ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น    
44,732,283.00 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
  ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 44,732,283.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 

ด้ำน/แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,403,240.00 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 81,000.00 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
- แผนงานการศึกษา 10,185,303.00 
- แผนงานสาธารณสุข 35,000.00 
- แผนงานเคหะและชุมชน 8,338,060.00 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 435,000.00 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 733,750.00 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
   - แผนงานการเกษตร 55,000.00 
   - แผนงานการพาณิชย์ 1,861,280.00 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง 12,604,650.00 

รวม 44,732,283.00 
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ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ 

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 
      (ลงนาม)................................................ 
            (นายวิธี  สุภาพ) 
          ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงนาม)     .............................................. 
      (...........................................) 
ต าแหน่ง            นายอ าเภอนาบอน 
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ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง 

อ ำเภอนำบอน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 

 

รำยรับ 
รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

1. รำยได้จัดเก็บเอง       
หมวดภำษีอำกร       
     ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน 102,437.12 129,609.85 200,606.75 129,000.00 55.81 201,000.00 
     ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่ 60,006.35 76,401.51 87,903.83 76,000.00 15.79 88,000.00 
     ประเภทภาษีป้าย                                                    12,480.00 16,216.00 16,472.00 16,000.00 3.13 16,500.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 174,923.47 222,227.36 304,982.58 221,000.00  305,500.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ และใบอนุญำต         
     ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน    950.00 1,310.00 1,750.00 1,000.00 75.00 1,750.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   1,980.30 0 100.00 2,000.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 92,780.00 158,150.00 179,360.00 158,000.00 13.61 179,500.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   1,580.00 0 100.00 1,580.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ   4,321.00 0 100.00 4,350.00 
     ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                   3,600.00 800.00 12,400.00 1,600.00 675.00 12,400.00 
     ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา   200.00 78,384.50 318,130.00 78,000.00 0.00 78,000.00 
             รวมหมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับและใบอนุญำต   97,530.00 238,644.50 214,538.72 238,600.00  279,580.00 
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รำยรับ 
รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน              
     ประเภทดอกเบี้ย 233,023.37 330,700.73 199,678.48 260,000.00 0.00 260,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน        233,023.37 330,700.73 199,678.48 260,000.00  260,000.00 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์                               
     ประเภทรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 108,226.00 128,182.00 42,312.00 110,000.00 0.00 110,000.00 

     รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์                         108,226.00 128,182.00 42,312.00 110,000.00  110,000.00 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด       
     ประเภทค่าขายแบบแปลน                                                           38,500.00 97,700.00 161,500.00 30,000.00 0.00 30,000.00 
     ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                        24,050.00 62,164.50 2,000.00 24,000.00 -91.67 2,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 62,550.00 159,864.50 163,500.00 54,000.00  32,000.00 
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รำยรับ 
รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

2.  ภำษีจัดสรร       
หมวดภำษีจัดสรร       
     ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ 7,362,974.86 9,154,855.77 7,666,906.12 8,800,000.00 -9.09 8,000,000.00 
     ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรเงินรายได้ 3,171,393.73 3,435,786.81 3,407,823.04 3,435,000.00 2.91 3,535,000.00 
     ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ 133,199.75 114,828.33 178,110.64 114,000.00 49.12 170,000.00 
     ประเภทภาษีสุรา                                                                   1,387,950.97 1,537,450.45 1,739,265.84 1,537,000.00 13.16 1,739,300.00 
     ประเภทภาษีสรรพสามิต                                                       3,035641.39 2,092,575.95 2,997,970.82 2,092,000.00 43.40 3,000,000.00 
     ประเภทค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ 

11,563.00 29,605.00 28,097.00 29,000.00 -3.45 28,000.00 

     ประเภทค่าภาคหลวงแร่                                                           118,298.51 110,796.99 168,300.14 110,000.00 0.00 110,000.00 
     ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                               124,818.16 120,485.54 85,785.04 120,000.00 0.00 120,000.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                               

1,762,543.00 1,585,012.00 1,340,509.00 1,585,000.00 -14.83 1,350,000.00 

     ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล - - 510.00 - 100.00 2,040.00 
รวมหมวดภำษีจัดสรร 17,108,383.37 18,181,396.84 17,613,277.64 17,822,000.00  18,054,340.00 
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รำยรับ 
รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

3.  เงินอุดหนุนทั่วไป       
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                              
     ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

11,212,764.25 12,814,840.00 12,478,597.00 12,500.00 105.53 25,690,863.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                        11,212,764.25 12,814,840.00 12,478,597.00 12,500,000.00  25,690,863.00 
รวมทุกหมวด 28,997,400.46 32,075,855.93 31,321,869.00 31,205,600.00  44,732,283.00 

 

 



~ 16 ~ 

 
รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง 

อ ำเภอนำบอน    จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
……………………………. 

 

ประมำณกำรรำยรับ  รวมทั้งสิ้น  44,732,283.00  บำท     แยกเป็น 

รำยได้จัดเก็บ 
1.   หมวดภำษีอำกร      รวม 305,500.00 บำท 
1.1   ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 201,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา       
1.2   ประเภทรายรับภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 88,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา    
1.3 ประเภทรายรับภาษีป้าย                                                    จ านวน 16,500.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา    
2. หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับและใบอนุญำต   รวม 279,580.00 บำท 
2.1 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน    จ านวน 1,750.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา    
2.2 ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่าสูงปีที่ผ่านมา    
2.3 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จ านวน 179,500.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา    
2.4 ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,580.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
2.5 ประเภทค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จ านวน 4,350.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
2.6 ประเภทรายรับค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                   จ านวน 12,400.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา      
2.7 ประเภทรายรับค่าปรับการผิดสัญญา   จ านวน 78,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                
3. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน        รวม 260,000.00 บำท 
3.1 ประเภทรายรับดอกเบี้ย จ านวน 260,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
4. หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์                         รวม 100,000.00 บำท 
4.1 ประเภทรายรับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 110,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา           
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5. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 32,000.00 บำท 
5.1 ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน                                                           จ านวน 30,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
5.2 ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ                                        จ านวน 2,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา       

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดภำษีจัดสรร                                                             รวม 18,054,340.00 บำท 
1.1 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,000,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา       
1.2 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 3,535,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา        
1.3 ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 170,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว       
1.4 ประเภทรายรับภาษีสุรา                                                                   จ านวน 1,739,300.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว    
1.5 ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต                                                       จ านวน 3,000,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา    
1.6 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
จ านวน 28,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    
1.7 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่                                                           จ านวน 110,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา           
1.8 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                               จ านวน 120,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
1.9 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                               
จ านวน 1,350,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา      
1.10 ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 2,040.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    

 
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                        รวม  บำท 
1.1 ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
จ านวน 25,690,863.00 บาท 

 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา    
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ 2560  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง 
อ ำเภอนำบอน   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป       
งำนบริหำรทั่วไป       
งบบุคลำกร       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)       
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก   514,080.00 506,986.06 514,080.00 514,080.00 0 514,080.00 
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก   

42,120.00 41,563.61 42,120.00 42,120.00 
 

0 42,120.00 
 

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   42,120.00 41,563.61 42,120.00 42,120.00 0 42,120.00 
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 86,400.00 

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล         

1,700,341.80 1,805,520.00 1,864,800.00 1,886,400.00 0 1,886,400.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,385,061.80 2,842,033.28 2,549,520.00 2,571,120.00  2,571,120.00 
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** 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   846,880.00 1,192,718.34 1,524,404.51 1,751,760.00 2.97 1,803,780.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 209,235,.99 137,109.26 84,702.86 82,440.00 -81.32 15,400.00 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง   61,016.66 103,983.87 109,200.00 109,200.00 92.31 210,000.00 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 511,112.88 684,800.00 1,070,760.00 1,103,280.00 -8.12 1,013,640.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 283,763.21 336,660.00 3,900.00 85,140.00 -15.43 72,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,912,008.74 2,455,271.47 2,792,967.37 3,131,820.00  3,114,820.00 
รวมงบบุคลำกร 4,297,070.54 4,937,304.75 5,342,487.37 5,702,940.00  5,685,940.00 

งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต.ทุ่งสง 

281,750.81 416,514.25 230,100.00 238,000.00 -0.14 237,670.00 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

7,320.00 4,160.00 10,260.00 15,000.00 -66.67 5,000.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    62,400.00 109,450.00 122,400.00 207,600.00 -34.68 135,600.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   1,937.00 0 0 3,520.00 178.41 9,800.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   180,488.00 6,139.00 0 0 0 0 

รวมหมวดค่ำตอบแทน 533,895.81 536,263.25 362,760.00 464,120.00  388,070.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   268,800.00 216,375.00 317,900.00 513,800.00 9.73 563,800.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   37,660.00 15,155.00 29,450.00 80,000.00 0 80,000.00 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

61,720.00 42,760.00 120,784.00 180,000.00 27.78 230,000.00 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  33,406.35 60,965.25 140,158.40 100,000.00 0 100,000.00 
รวมหมวดค่ำใช้สอย 401,586.35 335,255.25 608,292.40 873,800.00  973,800.00 

หมวดค่ำวัสดุ       
ประเภทวัสดุส านักงาน   89,900.00 124,904.00 68,458.00 100,000.00 0 100,000.00 
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   21,900.00 6,285.00 1,600.00 20,000.00 -25.00 15,000.00 
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   5,590.00 18,249.00 9,807.00 20,000.00 0 20,000.00 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   35,847.00 21,362.47 19,983.20 100,000.00 0 100,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   231,736.85 182,614.37 159,876.25 250,000.00 -20.00 200,000.00 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   14,620.00 11,890.00 7,546.00 20,000.00 0 20,000.00 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   64,845.00 68,821.00 43,436.00 50,000.00 0 50,000.00 
ประเภทวัสดุอื่นๆ 76,000.00 76,000.00 88,000.00 88,000.00 0 0 

รวมหมวดค่ำวัสดุ 540,438.85 510,125.84 398,706.45 648,000.00  505,000.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

หมวดค่ำสำธำรณูปโภค       
ประเภทค่าไฟฟ้า                                                             234,354.77 225,297.65 236,360.36 240,000.00 0 214,000.00 
ประเภทค่าโทรศัพท์   6,034.80 5,264.40 5,279.96 12,000.00 0 12,000.00 
ประเภทค่าไปรษณีย์ 8,721.00 12,552.00 18,757.00 30,000.00 0 30,000.00 
ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   48,685.00 48,692.00 54,940.00 62,000.00 0 62,000.00 

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค 297,795.57 291,806.05 315,337.32 344,000.00  344,000.00 
รวมงบด ำเนินกำร 1,773,716.58 1,518,190.50 1,685,096.17 2,329,920.00  2,210,870.00 

งบลงทุน       
หมวดค่ำครุภัณฑ์       
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 223,640.00 23,700.00 10,000.00 40,500.00 -100.00 0 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 14,200.00 0 0 0 0  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 39,000.00 -69.23 12,000.00 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0 35,620.00 2,179,000.00 0 0 0 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  19,401.00 13,600.00 27,821.06 100,000.00 0 100,000.00 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์ 257,241.00 72,920.00 2,216,821.06 179,500.00  112,000.00 
รวมงบลงทุน 257,241.00 72,920.00 2,216,821.06 179,500.00  112,000.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

งบรำยจ่ำยอ่ืน       
หมวดงบรำยจ่ำยอ่ืน       
ประเภทรายจ่ายอื่น       
     ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินฯ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0 25,000.00 

รวมหมวดงบรำยจ่ำยอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00  25,000.00 
รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00  25,000.00 

งบเงินอุดหนุน       
หมวดเงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 15,000.00 0 15,000.00 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   22,000.00 0 20,000.00 0 0 0 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 22,000.00 0 20,000.00 15,000.00  15,000.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 22,000.00 0 20,000.00 15,000.00  15,000.00 

รวมงำนบริหำรทั่วไป 6,375,028.12 7,068,675.14 9,289,404.60 8,252,360.00  8,048,810.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร       
งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำใช้สอย       

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ    
  ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

23,454.00 0 0 20,000 0 20,000.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 23,454.00 0 0 20,000   
รวมงบด ำเนินงำน 23,454.00 0 0 20,000   

รวมงำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 23,454.00 0 0 20,000   
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

งำนบริหำรงำนคลัง       
งบบุคลำกร       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   557,738.69 771,825.00 897,016.00 1,046,100.00 1.98 1,066,800.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 52,410.99 17,897.14 0 0 0 0 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 0 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 42,000.00 
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า                                               143,700.00 152,220.00 214,820.00 227,440.00 4.07 236,700.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า                                31,050.99 27,780.00 1,690.00 0 0 0 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 95,400.00 201,980.00 260,961.28 308,280.00 4.05 320,760.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,000.00 34,760.00 14,856.76 10,560.00 -10.80 9,420 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 898,300.67 1,248,462.14 1,431,344.04 1,634,380.00  1,675,680.00 
รวมงบบุคลำกร 898,300.67 1,248,462.14 1,431,344.04 1,634,380.00  1,675,680.00 

งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

198,207.26 376,084.26 120,110.00 131,820.00 4.31 137,500.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    39,735.00 68,400.00 77,400.00 95,400.00 -59.73 36,000.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   13,049.00 17,016.00 25,742.00 44,550.00 15.82 51,600.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   87,163.00 0 13,350.00 0 0 0 

รวมหมวดค่ำตอบแทน 338,154.26 461,500.26 236,602.00 271,770.00  225,100.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   28,760.00 14,154.05 29,890.00 55,000.00 0 55,000.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   5,710.00 0 1,100.00 10,000.00 0 10,000.00 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

20,720.00 7,800.00 23,780.00 380,000.00 -47.37 200,000.00 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

1,300.00 6,130.00 25,250.00 15,000.00 0 15,000.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 56,490.00 28,084.05 80,020.00 460,000.00  280,000 
หมวดค่ำวัสดุ       
ประเภทวัสดุส านักงาน   49,986.00 37,881.15 40,212.45 50,000.00 0 50,000.00 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   0 580.00 640.00 5,000.00 0 5,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   3,600.00 4,400.00 1,200.00 5,000.00 -34.00 3,000.00 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   4,500.00 4,500.00 4,500.00 10,000.00 0 10,000.00 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   49,546.00 49,823.00 49,075.00 60,000.00 -16.67 50,000.00 

รวมหมวดค่ำวัสดุ 107,632.00 97,184.15 95,627.45 130,000.00  118,300.00 
รวมงบด ำเนินกำร 502,276.26 371,955.89 412,249.45 861,770.00  623,400.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

งบลงทุน       
หมวดค่ำครุภัณฑ์       
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 45,550.00 0 8,000.00 16,000.00 -66.56 5,350.00 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 46,000.00 -100 0 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 30,000.00 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์ 45,550.00 0 8,000.00 62,000.00  35,350.00 
รวมงบลงทุน 45,550.00 0 8,000.00 62,000.00  35,350.00 

รวมงำนบริหำรงำนคลัง 1,446,126.93 1,835,230.60 1,851,593.49 2,558,150.00  2,334,430.00 
รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 7,844,609.28 8,195,833.28 1,851,593.49 10,830,510.00  10,403,240.00 

  



~ 27 ~ 
 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน       
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย       
งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

122,550.00 15,860.00 7,860.00 250,000.00 -67.60 81,000.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 122,550.00 15,860.00 7,860.00 250,000.00  81,000.00 
หมวดค่ำวัสดุ       
ประเภทค่าเครื่องแต่งกายของ อปพร. 63,000.00 0 0 80,000.00 0 0 
ประเภทวัสดุอื่นๆ 0 0 33,350.00 0 0 0 

รวมหมวดค่ำวัสดุ 63,000.00 0 33,350.00 80,000.00  81,000.00 
รวมงบด ำเนินงำน 185,550.00 15,860.00 41,210.00 330,000.00  81,000.00 

งบลงทุน       
หมวดค่ำครุภัณฑ์       
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 72,000.00 72,000.00 0 0 0 0 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์ 72,000.00 72,000.00 0 0 0 0 
รวมงบลงทุน 72,000.00 72,000.00 0 330,000.00  0 

รวมงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 257,550.00 87,860.00 41,210.00 330,000.00  81,000.00 
รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 257,550.00 87,860.00 41,120.00 330,000.00  81,000.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

แผนงำนกำรศึกษำ       
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ       
งบบุคลำกร       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   141,240.00 188,308.93 241,980.00 280,349.00 907.52 2,824,560.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 38,760.00 8,280.00 0 0 0 0 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 21,600.00 43,920.00 102,778.55 135,720.00 573.21 913,680.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100.00 42,840.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 201,600.00 240,508.93 344,758.55 416,069.00  3,781,080.00 
รวมงบบุคลำกร 201,600.00 240,508.93 344,758.55 416,069.00  3,781,080.00 

งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

522,512.00 945,850.00 256,710.00 280,130.00 12.85 316,120.00 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

0 0 420.00 3,000.00 0 3,000.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    23,400.00 23,800.00 27,500.00 36,000.00 -100 0 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   1,600.00 1,600.00 5,440.00 3,520.00 1,877.27 69,600.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   2,241.00 0 0 0 0 0 

รวมหมวดค่ำตอบแทน 549,753.00 971,250.00 290,070.00 322,650.00  388,720.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   8,000.00 55,950.00 4,900.00 50,000.00 0 50,000.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

12,120.00 18,270.00 15,762.00 117,000.00 0 117,000.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 20,120.00 74,220.00 20,662.00 167,000.00  167,000.00 
รวมงบด ำเนินงำน 569,873.00 531,292.00 310,732.00 489,650.00  555,720.00 

งบลงทุน       
หมวดค่ำครุภัณฑ์       
ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 0 0 0 99,720.00 -100 0 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์ 0 0 0 99,720.00  0 
รวมงบลงทุน 0 0 0 99,720.00  0 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 771,473.00 1,285,978.93 655,490.55 1,005,439.00  4,336,800.00 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ       
งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

789,690.00 79,994.00 1,660,717.00 1,599,800.00  1,777,100.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 789,690.00 79,994.00 1,660,717.00 1,599,800.00  1,777,100.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

หมวดค่ำวัสดุ        
ประเภทอาหารเสริม(นม) 1,610,432.13 1,720,481.23 1,572,887.87 1,662,967.00 -1.66 1,635,403.00 

รวมหมวดค่ำวัสดุ 1,610,432.13 2,962,781.23 1,572,887.87 1,662,967.00  1,635,403.00 
รวมงบด ำเนินงำน 2,400,122.13 2,290,012.76 3,233,604.87 3,262,767.00  3,412,503.00 

งบเงินอุดหนุน       
หมวดเงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   1,651,000.00 2,520,000.00 2,465,000.00 2,360,000.00 3.22 2,436,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,651,000.00 2,520,000.00 2,465,000.00 2,360,000.00  2,436,000.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 1,651,000.00 2,520,000.00 2,465,000.00 2,360,000.00  2,436,000.00 

รวมงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 4,051,122.13 3,546,012.76 5,698,604.87 5,622,767.00  5,848,503.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ       
งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

138,619.00 46,500.00 160,797.00 250,000.00 0 0 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 138,619.00 46,500.00 106,797.00 250,000.00  0 
รวมงบด ำเนินงำน 138,619.00 46,500.00 106,797.00 250,000.00  0 

รวมงำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ 138,619.00 46,500.00 106,797.00 250,000.00  0 
รวมแผนงำนกำรศึกษำ 4,961,214.13 6,895,254.16 6,460,892.42 6,878,206.00  10,185,303.00 

แผนงำนสำธำรณสุข         
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น       
งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   5,000.00 0 0 10,000.00 -50.00 5,000.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

0 0 0 0 100.00 10,000.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 5,000.00 0 0 10,000.00  15,000.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

หมวดค่ำวัสดุ        
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,694.80 0 0 5,000.00 -100.00 0 
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   17,150.00 18,900.00 33,000.00 30,000.00 -33.33 20,000.00 

รวมหมวดค่ำวัสดุ 32,844.80 18,900.00 33,000.00 35,000.00  20,000.00 
รวมงบด ำเนินงำน 37,844.80 18,900.00 33,000.00 45,000.00  35,000.00 

งบเงินอุดหนุน       
หมวดเงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์   

225,000.00 225,000.00 275,000.00 275,000.00 -100 0 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 225,000.00 225,000.00 275,000.00 275,000.00  0 
รวมงบเงินอุดหนุน 225,000.00 225,000.00 275,000.00 275,000.00.  0 

รวมงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุข
อ่ืน 

262,844.80 243,900.00 308,000.00 320,000.00  35,000.00 

รวมแผนงำนสำธำรณสุข 262,844.80 243,900.00 308,000.00 320,000.00  35,000.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

แผนงำนเคหะและชุมชน         
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       
งบบุคลำกร       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   484,556.97 561,351.00 579,212.14 739,414.00 3.07 762,120.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 25,980.00 11,575.00 6,444.10 9,780.00 -100 0 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 0 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 42,000.00 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 198,240.00 216,240.00 276,120.00 304,680.00 3.03 313,920.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000.00 34,700.00 18,720.00 14,160.00 -65.25 4,920.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 744,776.97 865,866.00 922,496.24 1,110,034.00  1,122,960.00 
รวมงบบุคลำกร 744,776.97 865,866.00 922,496.24 1,110,034.00  1,122,960.00 

งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

237,500.00 286,162.87 100,000.00 117,200.00 -14.68 100,000.00 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

0 0 0 5,000.00 0 5,000.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    15,000.00 9,350.00 10,500.00 18,000.00 0 0 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   0 12,317.00 13,767.00 28,640.00 13.13 32,400.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   15,079.00 0 0 0 0 0 

รวมค่ำตอบแทน 267,579.00 307,829.87 124,267.00 168,840.00  137,400.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   34,140.00 5,890.00 5,00.00 50,000.00 100 100,000.00 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

16,920.00 2,900.00 4,720.00 50,000.00 -40.00 30,000.00 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

3,500.00 800.00 3,740.00 10,000.00 0 10,000.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 54,560.00 9,590.00 13,460.00 110,000.00  140,000.00 
หมวดค่ำวัสดุ       
ประเภทวัสดุส านักงาน   19,987.00 0 12,817.00 20,000.00 0 20,000.00 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 100,000.00 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   0 450.00 0 5,000.00 0 5,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   3,400.00 7,800.00 4,100.00 10,000.00 -28.00 7,200.00 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   35,648.00 15,352.00 32,086.00 35,000.00 -42.86 20,000.00 

รวมหมวดค่ำวัสดุ 59,035.00 23,602.00 49,003.00 70,000.00  152,200.00 
รวมงบด ำเนินงำน 381,174.00 199,708.00 186,730.00 348,840.00  429,600.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

งบลงทุน       
หมวดค่ำครุภัณฑ์       
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0 14,000.00 0 0 0 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 16,000.00 -100 0 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 0 0 
ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 0 0 0 0 0 0 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    

0 12,990.00 0 20,000.00 0 20,000.00 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์ 0 12,990.00 14,000.00 36,000.00  20,000.00 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

0 211,677.00 0 0 0 0 

รวมหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 0 211,677.00 0 0  0 
รวมงบลงทุน 0 224,667.00 14,000.00 36,000.00  20,000.00 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,125,950.97 1,431,554.87 1,123,226.24 1,494,874.00  1,572,560.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

งำนไฟฟ้ำถนน       
งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 0 1,000.00 0 50,000.00 -60.00 20,000.00 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

9,140.00 0 0 20,000.00 -50.00 10,000.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 9,140.00 1,000.00 0 70,000.00  30,000.00 
หมวดค่ำวัสดุ       
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     81,285.00 66,770.00 69,810.00 100,000.00 0 100,000.00 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                        63,430.00 101,715.00 102,927.00 100,000.00 0 100,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                        - 0 0 50,000.00 -60.00 20,000.00 

รวมหมวดค่ำวัสดุ 144,715.00 169,485.00 172,737.00 250,000.00  220,000.00 
รวมงบด ำเนินงำน 153,855 170,485.00 172,737.00 320,000.00  250,000.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

งบลงทุน       
หมวดค่ำครุภัณฑ์       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  0 0 0 0 100.00 10,000.00 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์ 0 0 0 0  10,000.00 
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                 3,326,500.00 4,467,800.00 2,822,868.78 6,076,900.00 0.47 6,105,500.00 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

412,550.00 454,493.00 491,921.00 500,000.00 -20.00 400,000.00 

รวมหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 3,739,050.00 4,922,293.00 3,314,789.78 6,576,900.00  6,505,500.00 
รวมงบลงทุน 3,739,050.00 3,249,893.00 3,314,789.78 6,576,900.00  6,515,500.00 

รวมงำนไฟฟ้ำถนน 3,892,905.00 5,092,778.00 3,487,526.78 6,896,900.00  6,765,500.00 
รวมแผนงำนเคหะและชุมชน 5,018,855.97 6,524,332.87 4,610,753.02 8,391,774.00  8,338,060.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน         
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน         
งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

367,124.00 314,119.00 202,379.00 580,000.00 25.00 435,000.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 367,124.00 314,119.00 202,379.00 580,000.00  435,000.00 
รวมงบด ำเนินงำน 367,124.00 314,119.00 202,379.00 580,000.00  435,000.00 

รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ชุมชน 

367,124.00 314,119.00 202,379.00 580,000.00  435,000.00 

รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 367,124.00 314,119.00 202,379.00 580,000.00  435,000.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร         
งำนกีฬำและนันทนำกำร       
งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติที่ไม่เข้าลักษณะ
ประเภทรายจา่ยหมวดอื่น ๆ 

445,920.00 321,211.00 323,955.00 400,000.00 -32.50 270,000.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 445,920.00 321,211.00 323,955.00 400,000.00  270,000.00 
หมวดค่ำวัสดุ       
ประเภทวัสดุกีฬา 64,998.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 0 65,000.00 

รวมหมวดค่ำวัสดุ 64,633.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00  65,000.00 
รวมงบด ำเนินงำน 510,553.00 386,211.00 388,955.00 465,000.00  335,000.00 

รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร 510,553.00 386,211.00 388,955.00 465,000.00  335,000.00 
งำนศำสนำ วัฒนธรรมท้องถิ่น       
งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,400.00 22,410.00 7,776.00 30,000.00 0 30,000.00 
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ 

188,700.00 110,370.00 89,700.00 269,200.00 -3.42 260,000.00 

หมวดค่ำใช้สอย 191,100.00 132,780.00 97,476.00 299,200.00  260,000.00 
รวมงบด ำเนินงำน 191,100.00 132,780.00 97,476.00 299,200.00  260,000.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

งบเงินอุดหนุน       
หมวดเงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                                           165,250.00 138,750.00 135,000.00 135,000.00 2.78 138,750.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 165,250.00 138,750.00 135,000.00 135,000.00  138,750.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 165,250.00 138,750.00 135,000.00 135,000.00  138,750.00 

รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 356,350.00 271,530.00 232,476.00 434,200.00  398,750.00 
รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร 866,903.00 657,741.00 621,431.00 899,200.00  733,750.00 

แผนงำนกำรเกษตร         

งำนส่งเสริมกำรเกษตร       

งบด ำเนินกำร       

หมวดค่ำใช้สอย       

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

0 0 0 10,000 0 10,000.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 0 0 0 10,000  10,000.00 
หมวดค่ำวัสดุ        
ประเภทวัสดุการเกษตร 1,750.00 2,270.00 1,250.00 10,000 0 10,000.00 

รวมหมวดค่ำวัสดุ 1,750.00 2,270.00 1,250.00 10,000  10,000.00 
รวมงบด ำเนินงำน 1,750.00 2,270.00 1,250.00 20,000  20,000.00 

รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร 1,750.00 2,270.00 1,250.00 20,000  20,000.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้       
งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

0 0 10,035.00 20,000.00 75.00 35,000.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 8,095.00 13,541.00 10,035.00 20,000.00  35,000.00 
รวมงบด ำเนินงำน 8,095.00 13,541.00 10,035.00 20,000.00  35,000.00 

รวมงำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 9,845.00 15,811.00 10,035.00 20,000.00  35,000.00 
รวมแผนงำนกำรเกษตร 9,845.00 15,811.00 11,285.00 40,000.00  55,000.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

แผนงำนกำรพำณิชย์         
งำนกิจกำรประปำ       
งบบุคลำกร       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                             219,183.00 261,400.00 369,480.00 407,760.00 3 420,000.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 91,170.00 78,200.00 52,740.00 63,300.00 -17.6 56,280.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 310,353.00 339,600.00 422,220.00 471,060.00  476,280.00 
รวมงบบุคลำกร 310,353.00 339,600.00 422,220.00 471,060.00  476,280.00 

งบด ำเนินกำร       
หมวดค่ำตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

0 55,913.00 10,100.00 33,980.00 3 35,000.00 

รวมหมวดค่ำตอบแทน 0 55,913.00 10,100.00 33,980.00  35,000.00 
หมวดค่ำใช้สอย       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 0 0 16,000.00 30,000.00 0 30,000.00 

รวมหมวดค่ำใช้สอย 0 0 16,000.00 30,000.00  30,000.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

หมวดค่ำวัสดุ       
ประเภทวัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100,000.00 0 100,000.00 

รวมหมวดค่ำวัสดุ 0 0 0 100,000.00  100,000.00 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค       
ประเภทค่าไฟฟ้า                                                              765,861.56 977,413.87 945,295.21 1,000,000.00 0 1,000,000.00 

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค 765,861.56 977,413.87 945,295.21 1,000,000.00  1,000,000.00 
รวมงบด ำเนินงำน 1,076,214.56 1,339,685.87 971,395.21 1,163,980.00  1,165,000.00 

งบลงทุน       
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

57,000.00 72,240.00 53,000.00 200,000.00 10.00 220,000.00 

รวมหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 57,000.00 72,240.00 53,000.00 200,000.00  220,000.00 
รวมงบลงทุน 57,000.00 72,2340.00 53,000.00 200,000.00  220,000.00 

รวมงำนกิจกำรประปำ 1,133,214.56 1,445,166.87 1,446,615.21 1,835,040.00  1,861,280.00 
รวมแผนงำนกำรพำณิชย์ 1,133,214.56 1,445,166.87 1,446,615.21 1,835,040.00  1,861,280.00 
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 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2560 

แผนงำนงบกลำง       
งำนงบกลำง       
งบงบกลำง       
หมวดงบกลำง       
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        150,922.00 112,919.00 99,317.00 121,650.00 30.19 158,373.00 
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 9,222,000.00 
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 2,131,200.00 
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 51,000.00 58,500.00 76,500.00 90,000.00 6.67 96,000.00 
ประเภทเงินส ารองจ่าย                                                41,232.00 16,000.00 52,760.00 539,640.00 -7.15 501,033.00 
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      94,890.00 113,000.00 150,680.00 157,070.00 94.58 305,630.00 
ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

145,018.00 446,219.00 160,980.00 192,510.00 -1.09 190,414.00 

รวมหมวดงบกลำง 483,062.00 446,219.00 540,237.00 1,100,870.00  12,604,650.00 
รวมแผนงำนงบกลำง 483,062.00 446,219.00 540,237.00 1,100,870.00  12,604,650.00 

รวมทุกแผนงำน 21,182,133.51 25,534,309.64  25,383,800.74 31,205,600.00  44,732,283.00 
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รำยงำนรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง 

อ ำเภอนำบอน   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
………………………………… 

 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น     44,732,283.-  บำท    จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป                     รวม        8,048,810.-  บำท 
     งบบุคลำกร       รวม          5,685,940.-  บำท 
           หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)     รวม          2,571,120.-  บำท    
 เงินเดือนนำยก/รองนำยก      จ ำนวน         514,080.-  บำท           
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 244,800.- บาท 
  2. เงินค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 269,280.- บาท    
 เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก   จ ำนวน   42,120.-  บำท    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. เงินประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 21,000.- บาท 
  2. เงินประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 21,120.- บาท 
 เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก     จ ำนวน           42,120.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 21,000.- บาท 
  2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 21,120.- บาท   
 เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน     86,400.-  บำท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400.- บาท   
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน        1,886,400.-  บำท       

  เพ่ือจ่ายเป็น 
         -  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        เป็นเงิน        134,640.-  บาท 
         -  ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นเงิน        110,160.-  บาท 
         -  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 18 คน เป็นเงิน 1,555,200.-  บาท 
         -  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นเงิน          86,400.-  บาท 
            หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)    รวม      3,114,820.-  บำท   
    เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล      จ ำนวน  1,803,780.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน 6  อัตรา   
        เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล   จ ำนวน      15,400.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) และเงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล         
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 เงินประจ ำต ำแหน่ง       จ ำนวน      210,000.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส านักงานปลัด  
 ค่ำตอบแทนจ้ำงพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน    1,013,640.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างจ านวน 9 อัตรา 
  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา 
  2. พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 7 อัตรา   
 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง     จ ำนวน          72,000-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 7 อัตรา 
  1. พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 7 อัตรา   

   งบด ำเนินกำร        รวม  2,210,870.-  บำท 
         ค่ำตอบแทน       รวม     388,070.-  บำท 
       ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ทุ่งสง จ ำนวน    237,670.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
และค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร     จ ำนวน       5,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง   

ค่ำเช่ำบ้ำน                           จ ำนวน    135,600.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 4 อัตรา   
 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       จ ำนวน       9,800.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และผู้บริหาร   
          ค่ำใช้สอย               รวม    973,800.-  บำท 
 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                จ ำนวน     563,800.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็น 

 -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้  200,000.-  บาท  

 -  ค่าจ้างเหมาบริการ ส าหรับบุคคลภายนอกให้ท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน 
ค่าบริการก าจัดปลวก ฯลฯ ตั้งไว้ 250,000.- บาท  

 -  ค่าจ้างจัดท าสื่อโฆษณาเผยแพร่  เช่น จัดท าวารสาร จัดท าปฏิทิน ฯลฯ ตั้งไว้  60,000.- บาท    
 -  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ  ตั้งไว้  10,000.-  บาท  
 -  ค่าตอบรับสิ่งพิมพ์ ค่าวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน วารสารส่วนท้องถิ่นและหนังสืออ่ืน ๆ 

ที่จ าเป็นต้องใช้ในงานราชการ  ตั้งไว้  43,800.- บาท   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร      จ ำนวน   80,000.-  บำท  

   เพ่ือจ่ายเป็น 
 -  ค่ารับรอง  ตั้งไว้    30,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. ในการ

ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเป็นในการไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ  
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  -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น เป็นเงิน 50,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันส าคัญของทาง
ราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น 
 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  
    ค่ำของขวัญ  ของรำงวัล หรือเงินรำงวัล    จ ำนวน 5,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล แก่ ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรตำมพระรำชเสำวนีย์สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
จ ำนวน 20,000.- บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเตรียมสถานที่จัดโครงการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เป็นต้น 
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร    จ ำนวน   100,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาต่างๆ   
   ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่น  จ ำนวน 100,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำฯ  จ ำนวน 5,000.-  บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ  ส าหรับบุคคลและ 

คณะบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหรือส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ ตามวาระและวโรกาส 
ที่จ าเป็นและมีความส าคัญ   
  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม     จ ำนวน    100,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
 ค่ำวัสดุ           รวม    505,000.-  บำท 
 วัสดุส ำนักงำน               จ ำนวน   100,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในส านักงานปลัด อบต., ศูนย์ อปพร. อบต. ทุ่ง
สง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ   
 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ           จ ำนวน    15,000.-  บำท     
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนต าบลและวัสดุไฟฟ้าที่อยู่ในภารกิจ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว       จ ำนวน    20,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อนสอ้ม แก้วน้ า จานรองแก้ว กระจกเงา 
แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง      จ ำนวน   100,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่หัวเทียน หรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ ำนวน   200,000.-  บำท  
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับใช้กับ
รถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ า และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่           จ ำนวน   20,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ค่าฟิล์มถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี 
แผ่นพับ แผ่นป้าย ล้าง อัด ขยายรูป และวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์และป้ายต่าง ๆ ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม     
 วัสดุคอมพิวเตอร์                จ ำนวน  50,000.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานส านักงานปลัด เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึก
ข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก ฯลฯ   

  
 ค่ำสำธำรณูปโภค              รวม   344,000.-  บำท 
 ค่ำไฟฟ้ำ                                                      จ ำนวน  240,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี  
 ค่ำบริกำรโทรศัพท์                จ ำนวน    12,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ค่ำบริกำรไปรษณีย์           จ ำนวน   30,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ฯลฯ    
  ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม     จ ำนวน     62,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น  ค่าเช่าคู่สาย ค่าเช่าพ้ืนที่เว็ปไซต์ ค่าบริการ
ส าหรับอินเตอร์เน็ตต าบล ฯลฯ   

งบลงทุน                  รวม    112,000.-  บำท 
           ค่ำครุภัณฑ์       รวม    112,000.-  บำท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 โครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ ำนวน 12,000.- บำท 
  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 12,000.- บาท  
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 
แผ่น 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์    ตั้งไว้        100,000.-  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    

งบรำยจ่ำยอ่ืน        รวม   25,000.-  บำท 
          รำยจ่ำยอ่ืน       รวม   25,000.-  บำท 
 รำยจ่ำยอ่ืน                  จ ำนวน  25,000.-  บำท   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบต่าง ๆ ฯลฯ    

งบเงินอุดหนุน        รวม  15,000.-  บำท 
 1. เงินอุดหนุน       รวม  15,000.-  บำท 
  1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 15,000.-  บำท 

 -  อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ และศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอนาบอน ปี 2560 ให้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสน ตั้งไว้  15,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ และศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอนาบอน  
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งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร      รวม   20,000.-  บำท 
     งบด ำเนินกำร       รวม   20,000.-  บำท 
 ค่ำใช้สอย       รวม   20,000.-  บำท 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ       
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติของต ำบล    จ ำนวน 20,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของต าบล เช่น ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และข้อมูลทางการเกษตร ค่าบันทึกข้อมูลพร้อมประมวลผล ฯลฯ    
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งำนบริหำรงำนคลัง            รวม   2,334,430.-  บำท 
     งบบุคลำกร                          รวม    1,675,680.-  บำท 
 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)      รวม    1,675,680.-  บำท 

เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล                               จ ำนวน   1,066,800.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน  4  อัตรา   

เงินประจ ำต ำแหน่ง        จ ำนวน       42,000.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง   

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ                               จ ำนวน      236,700.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน  1  อัตรา  

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน      320,760.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา  

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน      9,420.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา   
  

     งบด ำเนินกำร       รวม      623,400-  บำท 
        ค่ำตอบแทน       รวม      225,100.-  บำท 
  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง   จ ำนวน     
137,500.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง   

ค่ำเช่ำบ้ำน                                           จ ำนวน       36,000.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล   

เงินช่วยกำรศึกษำบุตร                             จ ำนวน       51,600.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้างประจ า   
 

ค่ำใช้สอย                รวม     280,000.-   บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                 จ ำนวน 55,000.-   บำท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
 -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  50,000.-  บาท  
 -  ค่าจ้างเหมาบริการ ส าหรับบุคคลภายนอกให้ท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน 

ค่าบริการก าจัดปลวก ฯลฯ จ านวน 5,000.- บาท  
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร   จ ำนวน      10,000.-  บำท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็นในการไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ  

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ                                
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร     จ ำนวน   50,000.-  บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  
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โครงกำรจัดท ำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน  จ ำนวน  150,000.-  บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่าย

เอกสาร ฯลฯ 
 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม            จ ำนวน     15,000.-  บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ)   

ค่ำวัสดุ           รวม      118,300.-  บำท 
วัสดุส ำนักงำน                              จ ำนวน       50,000.-  บำท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                  จ ำนวน         5,000.-  บำท    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ ฯลฯ   
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   จ ำนวน         3,300.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  ส าหรับรถจักรยานยนต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่            จ ำนวน      10,000.-  บำท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แผ่น
ป้าย ล้าง อัด ขยายรูปและวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดซื้อป้าย
ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์และป้ายต่างๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม   

วัสดุคอมพิวเตอร์                               จ ำนวน    50,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ตลับหมึก  ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  

งบลงทุน                  รวม    35,350.-  บำท 
           ค่ำครุภัณฑ์       รวม    35,350.-  บำท 
  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 โครงกำรจัดซื้อโต๊ะท ำงำน      จ ำนวน 5,350.- บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว 
 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ ำนวน 30,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม    81,000.-  บำท 
     งบด ำเนินกำร      รวม    81,000.-  บำท 
          ค่ำใช้สอย      รวม    81,000.-  บำท   
 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ     

 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์สำธำรณภัย  จ ำนวน  6,000.-  บำท    
 เพ่ือจ่ายเป็น 

  - ค่าจัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย จ านวน 
6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สปอตประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลต่ำงๆ   จ ำนวน 30,000.- บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ 
   โครงกำรสนับสนุนหนึ่งต ำบลหนึ่งทีมกู้ภัย อบต. ทุ่งสง  จ ำนวน  30,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมหรือส่งบุคลากรหรือสมาชิก อปพร. เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยของศูนย์ อปพร. อบต. ทุ่งสง   

โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต ำบลทุ่งสง (อปพร.) 
จ ำนวน  15,000.-  บำท    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึก และวัสดุ อุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
   
 

แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ              รวม     4,336,800.-  บำท 
 งบบุคลำกร       รวม     3,781,080.-  บำท 
          เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)      รวม      3,781,080.-  บำท 
 เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล                    จ ำนวน  2,824,560.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน  11  อัตรา   
 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน       913,680.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าจ้างพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 6 อัตรา   

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง     จ ำนวน       42,840.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 6  อัตรา  

งบด ำเนินกำร      รวม     555,720.-  บำท 
          ค่ำตอบแทน               รวม     388,720.-  บำท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง จ ำนวน  316,120.-  
บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง   

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร    จ ำนวน   3,000.-  บำท  
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง   

เงินช่วยกำรศึกษำบุตร                             จ ำนวน         69,600.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา พนักงานครู 
จ านวน 3 อัตรา 

ค่ำใช้สอย                รวม      167,000.-   บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                 จ ำนวน       50,000.-   บำท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้  50,000.-  บาท  

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร     จ ำนวน   50,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ครู และ พนักงานจ้าง 
 โครงกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน  32,000.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานจ้าง จ านวน 16 อัตรา ประกอบด้วย   

1.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี จ านวน 11 คนๆละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 22,000.-  บาท 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก จ านวน 2 คนๆละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 4,000.-  บาท 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม จ านวน 3 คนๆละ 2,000.- บาท/วัน เป็นเงิน 6,000.-  บาท 

  โครงกำรส่งเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ  จ ำนวน  35,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ป้ายประชาสัมพันธ์ คู่มือ และ
อุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ   รวม    5,848,503.-  บำท 
     งบด ำเนินกำร      รวม      3,412,503.-  บำท 
          ค่ำใช้สอย      รวม      1,777,100.-  บำท 
 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ       

โครงกำรก่อสร้ำงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จ ำนวน  10,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจรรมในการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง และได้เรียนรู้อาชีพ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม ฯลฯ 

โครงกำรจัดวันเด็กเป็นใหญ ่    จ ำนวน 50,000.- บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น ค่าเช่า

เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัล แก่เด็กนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ฯลฯ 

โครงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  จ ำนวน   10,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจรรมในการสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การจัด
กิจกรรม ฯลฯ 
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โครงกำรเด็กปฐมวัยเรียนรู้วันส ำคัญของทำงรำชกำร และงำนรัฐพิธี จ ำนวน   10,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงานพิธีและงานรัฐพิธี หรือวันส าคัญของทางราชการส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ฯ เช่น จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ   

โครงกำรปฐมวัยก้ำวไกลไปสู่พลเมืองอำเซียน  จ ำนวน 10,000.-  บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศรองรับการเข้าสู่ประเทศ

อาเซียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของ
รางวัล ค่าเกียรติบัตร และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 

 โครงกำรป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน  10,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจรรมในการสร้างจิตส านึกและตระหนักด้านความปลอดภัยของเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม ฯลฯ 
โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่   จ ำนวน  10,000.-  บำท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจรรมในการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้อาชีพของคน
ในชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม ฯลฯ  
 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  1,657,100.-  บำท 

  เพ่ือจ่ายเป็น 
1. ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก จ านวน  3  แห่ง ประกอบด้วย 

 1.1  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี จ านวน 280 วัน  จ านวน 153 คนๆละ 20.-  บาท/วัน เป็น
เงิน 856,800.-  บาท 

1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก จ านวน 280 วัน  จ านวน 40 คนๆละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 
224,000.-  บาท 

1.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม จ านวน 280 วัน  จ านวน 34 คนๆละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 
190,400.-  บาท 

 2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
 2.1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี จ านวน 153 คนๆละ 1,700.-  บาท เป็นเงิน 260,100.-  
บาท 

2.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก จ านวน 40 คนๆละ 1,700.- บาท เป็นเงิน 68,000.-  บาท 
2.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม จ านวน 34 คนๆละ 1,700.- บาท เป็นเงิน 57,800.-  บาท 
โครงกำรสิบสอง Size หนูคิดเพื่อส่วนรวม   จ ำนวน  10,000.-  บำท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กตัญญู กตเวที และพัฒนาเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าอุปกรณ์การ
จัดนิทรรศการ ฯลฯ 

ค่ำวัสดุ        รวม        1,635,403.-  บำท 
 ค่ำอำหำรเสริม (นม)      จ ำนวน    1,635,403.-  บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ประกอบด้วย 
 1.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี จ านวน 280 วัน  จ านวน 153 คนๆละ 7.37 บาท/วัน  
เป็นเงิน 315,730.80  บาท 

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก จ านวน 280 วัน  จ านวน 40 คนๆละ 7.37 บาท/วัน  
เป็นเงิน 82,544.-  บาท 

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม จ านวน 280 วัน  จ านวน 34 คนๆละ 7.37 บาท/วัน  
เป็นเงิน 70,162.40  บาท 
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4.  โรงเรียนวัดหนองดี  จ านวน 260 วัน จ านวน 144 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  
เป็นเงิน  275,932.80 บาท 

5.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก  จ านวน 260 วัน จ านวน 160 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  
เป็นเงิน 306,592.- บาท 

6.  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก  จ านวน 260 วัน จ านวน 140 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  
เป็นเงิน 268,268.- บาท 

7.  โรงเรียนวัดสวุรรณคีรี  จ านวน 260 วัน จ านวน 61 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  
เป็นเงิน 116,888.20 บาท 

8.  โรงเรียนบ้านคลองโอม  จ านวน 260 วัน จ านวน 104 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  
เป็นเงิน 199,284.80 บาท 

  งบเงินอุดหนุน       รวม     2,436,000.-  บำท 
           เงินอุดหนุน      รวม     2,436,000.-  บำท 
 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร      จ ำนวน    2,436,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6  จ านวน 5 แห่ง ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ดังนี้ 
1  โรงเรียนวัดหนองดี จ านวน 200 วัน จ านวน 144 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 576,000.- บาท 
2  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก  จ านวน 200 วัน จ านวน 160 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน  640,000.- บาท 
3  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก  จ านวน 200 วัน จ านวน 140 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 560,000.- บาท 
4  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี  จ านวน 200 วัน จ านวน 61 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 244,000.- บาท 
5  โรงเรียนบ้านคลองโอม  จ านวน 200 วัน จ านวน 104 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 416,000.- บาท 
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แผนงำนสำธำรณสุข 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น  รวม   35,000.-  บำท 
     งบด ำเนินกำร      รวม     35,000.-  บำท 
 ค่ำใช้สอย      รวม       15,000.-  บำท 
 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน      5,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถแห่ ฯลฯ  
 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ    
 โครงกำรป้องกันและก ำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคระบำด  จ ำนวน 10,000.- บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการรณรงค์ ป้องกัน และก าจัดโรค เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าสปอตโฆษณา ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทน และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ  
 ค่ำวัสดุ               จ ำนวน     20,000.-  บำท 
 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์      จ ำนวน     20,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทางการแพทย์  เช่น ยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็ม
ฉีดยา น้ ายาเคมีเติมเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ   
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แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม    1,572,560.-  บำท 
     งบบุคลำกร               รวม    1,122,960.-  บำท 
           เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)     รวม    1,122,960.-  บำท
 เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล                   จ ำนวน      762,120.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน  3  อัตรา   

เงินประจ ำต ำแหน่ง       จ ำนวน        42,000.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่าง   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน      313,920.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา   

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง     จ ำนวน       4,920.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 2  อัตรา  
    

     งบด ำเนินกำร      รวม       429,600.-  บำท   
ค่ำตอบแทน      รวม       137,400.-  บำท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน   100,000.-  

บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง ตรวจการจ้างและควบคุมงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  และค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง   

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  จ ำนวน         5,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง   

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                  จ ำนวน        32,400.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล    

 ค่ำใช้สอย           รวม       140,000.-  บำท 
 

 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                  จ ำนวน       100,000.-  บำท    
  เพ่ือจ่ายเป็น 

1. ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ  จ านวน  50,000.-  บาท 
2. ค่าจ้างเหมาแรงงานด าเนินการก่อสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน 

ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จ านวน  50,000.-  บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ จ ำนวน  30,000.- บำท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ฯลฯ     
 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                    จ ำนวน      10,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)   
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 ค่ำวัสดุ        รวม      152,200.-  บำท 
วัสดุส ำนักงำน      จ ำนวน      20,000.-  บำท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
 วัสดุก่อสร้ำง      จ ำนวน   100,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง ในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน 
ราชินี เช่น ค่าอิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก กระเบื้อง ฯลฯ 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                      จ ำนวน        5,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก  แบตเตอรี่ หัวเทียน หรืออุปกรณ์
ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ ฯลฯ   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                จ ำนวน       7,200.-   บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามัน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบนซิน ฯลฯ  ส าหรับใช้กับ
รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล และส าหรับรถยนต์  เครื่องจักรกลที่ส่วนราชการ อื่นหรือ
หน่วยงานอื่นสนับสนุนกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล   

วัสดุคอมพิวเตอร์                                จ ำนวน      20,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผ้าหมึก ฯลฯ   
     งบลงทุน       รวม         20,000.-  บำท 
          ค่ำครุภัณฑ ์      รวม         20,000.-  บำท 
 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ ำนวน     20,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    
   
งำนไฟฟ้ำถนน             รวม 6,765,500.-  บำท 
     งบด ำเนินกำร      รวม     250,000.-  บำท 
 ค่ำใช้สอย               รวม       30,000.-  บำท 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                  ตั้งไว้      20,000.-  บำท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ   
 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน            ตั้งไว้      10,000.-  บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
           ค่ำวัสดุ        รวม     220,000.-  บำท 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ                               ตั้งไว้     100,000.-  บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนต าบล ค่าวัสดุไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในภารกิจดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   

วัสดุก่อสร้ำง                                      ตั้งไว้      100,000.-  บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น  แปรงทาสี ทราย ตะปู กระเบื้อง ฯลฯ    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                ตั้งไว้        20,000.-   บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามัน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบนซิน ฯลฯ  ส าหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และส าหรับรถยนต์  เครื่องจักรกลที่ส่วนราชการ อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนสนับสนุนกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   

     

     งบลงทุน       รวม     6,515,500.-   บำท 
ค่ำครุภัณฑ ์       รวม         10,000.-  บำท 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์     ตั้งไว้        10,000.-  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง      รวม    6,505,500.-  บำท 

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค                       
โครงกำรก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสี่แยกสิเด่ – เขตต ำบลฉวำง หมู่ที่ 3,4 

ต ำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 702,900.-บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายสี่แยกสิเด่ – เขตต าบล 

ฉวาง โดยเริ่มขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกสิเด่ กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,164.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมขุดรื้อพ้ืนถนน คสล. และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพ
ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 x 0.40 เมตร จ านวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน  พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  
ป้าย  ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 17 ล าดับที ่2 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยนำงบุญธรรม –บ้ำนนำยชวน สอนด้วง หมู่ที่ 2 ต ำบล
ทุ่งสง  ตั้งไว้ 494,900.- บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางบุญธรรม – เกาะพระ และแยกถึงบ้าน 
นางชวน  สอนด้วง  โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ป้าย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560-2562)  หน้า 18 ล าดับที่ 3 
         โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยโชคชัย – เขตต ำบลเขำขำว หมู่ที่ 6 ต ำบลทุ่ง
สง ตั้งใว้ 488,700.-บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชคชัย – เขตต าบลเขาขาว โดย 
เริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 
24 ล าดับที่ 17 
        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยสมศักดิ์ สุชำติพงษ์ –เขตต ำบลแก้วแสน หมู่ที่
10 ต ำบลทุ่งสง ตั้งไว ้728,400.-บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสมศักดิ์ สุชาติพงษ์ –     เขตต าบลแก้ว 
แสน โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 328.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø 1.20 x 1.20 
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จ านวน 4 ท่อน พร้อมก่อสร้างหูช้าง จ านวน 1 จุด  พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560-2562)  หน้า 19 ล าดับที่ 7 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนลุงชู หมู่ที่ 8 ต ำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 494,900.-บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงชู โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายไสยูง 

ปัก – คลองโอม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 19 ล าดับที่ 8 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหลักช้ำง – ทุ่งใหญ่ (ซอยบ้ำนนำยสมควร  ชัยสิทธิ์) 
หมู่ที่ 9 ต ำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 271,500.- บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักช้าง – ทุ่งใหญ่ (ซอยบ้านนายสมควร   
ชัยสิทธิ์)  โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายหลักช้าง – ทุ่งใหญ่  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ป้าย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560-2562)  หน้า 18 ล าดับที่ 6 
         โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยบ้ำนนำยคล่อง วิสัย – เขตต ำบลแก้วแสน หมู่ที่ 5 ต ำบลทุ่งสง 
 ตั้งใว้ 499,500.-บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายคล่อง วิสยั – เขตต าบลแก้วแสน โดยเริ่ม 
ก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 210.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดของ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 19 ล าดับ
ที ่9 
         โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยสำมแยกหนองน้ ำขำว - เขตต ำบลปริก  หมู่ที่ 3 ต ำบลทุ่งสง     
ตั้งไว้  499,500.00 .- บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยกหนองน้ าขาว  -  เขตต าบลปริก   โดยเริ่ม 
ก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม  ท าผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 210.00  
เมตร หนา 0.05  เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน   1  ป้าย  ด าเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและข้อก าหนดของ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
หน้า 18 ล าดับที่ 4 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยหนองดี ห้วยพล (ม.1,5,6) และแยกบ้ำนนำงสุนีย์  นุ่นทอง ถึงเขต
ต ำบลปริก  หมู่ที่ 1 ต ำบลทุ่งสง   ตั้งไว้ 499,500.00 .- บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองดี ห้วยพล   (ม.1,5,6) และแยกบ้านนางสุนีย์   
นุ่นทอง ถึงเขตต าบลปริก  โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ท าผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร
กว้าง  5.00 เมตร  ยาว 210.00  เมตร หนา  0.05  เมตร และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 17 ล าดับที่ 1 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำย41 ถึงถนนหลักช้ำง - สำยทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 ต ำบลทุ่งสง 
 ตั้งไว้ 496,800.-บำท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสาย41 ถึงถนนหลักช้าง - สายทุ่งใหญ่ โดยเริ่มก่อสร้างจาก 
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ถนนลาดยางเดิม  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร  พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 24 ล าดับที ่18 
          โครงกำรขยำยเขตเสียงตำมสำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง  ตั้งไว้ 14,200 บำท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จ านวน 1 จุด หมู่ที่ 3  
ต าบลทุ่งสง รวมระยะทาง 500 เมตร ด าเนินการตามรายละเอียดและข้อก าหนดแผนผังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 30 ล าดับที่ 2 

โครงกำรติดตั้งโคมไฟสำธำรณะ     ตั้งไว้ 180500.- บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างให้กับครัวเรือนราษฎรตามจุดเสี่ยงในพ้ืนที่องค์การ 

บริหารส่วนต าบลทุ่งสง โดยด าเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 51 จุด ด าเนินการตามรายละเอียดและ
ข้อก าหนดแผนผังที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงก าหนด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 30 ล าดับที่ 1 

โครงกำรปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 ต ำบลทุ่งสง  ตั้งไว้ 164,200.- บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านโคกโดยใช้หินคลุก จ านวน 336.00 ลูกบาศก์เมตร ท าผิว 

จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัด
แต่งแนวคันคู และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดแผนผังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 21 
ล าดับที่ 13 

โครงกำรปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ต ำบลทุ่งสง  ตั้งไว้ 430,000.- บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายศรีวังพัฒนาโดยใช้หินคลุก จ านวน 880.00 ลูกบาศก์เมตร ท า 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,750.00 เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็ก
ตัดแต่งแนวคันคู และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1   ป้าย  ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดแผนผังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 
24 ล าดับที่ 17 

โครงกำรปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 9 ต ำบลทุ่งสง  ตั้งไว้ 75,200.- บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุวิทย์ – บ้านนายจวน อ าลอย โดยใช้หินคลุก จ านวน  

154.00 ลูกบาศก์เมตร ท าผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัด
ถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งคันคูด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดแผนผังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 26 ล าดับที่ 20     

โครงกำรปรับปรุงส ำนักงำน     ตั้งไว้ 64,800.- บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง โดยด าเนินการ 

รื้อผนังพร้อมตดิตั้งชั้นวางเอกสาร ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 52 ล าดับที่ 2 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง     ตั้งไว้    400,000.-  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ  
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน   รวม   435,000.-  บำท 
     งบด ำเนินกำร      รวม   435,000.-  บำท 
 ค่ำใช้สอย      รวม   435,000.-  บำท 
 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 

โครงกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล    จ ำนวน 30,000.- บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ต าบล การจัด

ประชุมแผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการ ฯลฯ    
 โครงกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข แบบ ABC    จ ำนวน 10,000.- บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพิมพ์แบบพิมพ์บัญชีครัวเรือน, ค่าบันทึกข้อมูล และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  จ ำนวน 65,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด 
และส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น ค่าลงทะเบียน หรือ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้บริหำร
และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน  200,000.- บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เช่น  ค่าเช่า
สถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมารถบัส ค่าเช่าที่
พัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 

โครงกำรศูนย์พัฒนำครอบครัวต ำบลทุ่งสง   จ ำนวน  30,000.- บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว เช่น ค่าจัดสถานที่ คา่ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 

โครงกำรส่งเสริม/สนับสุนน/กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ใน อบต.ทุ่งสง  จ ำนวน   40,000.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดโครงการ ฯลฯ       

โครงกำรให้กำรศึกษำเพื่อต่อต้ำนกำรใช้ยำเสพติดในสถำนศึกษำ (D.A.R.E) จ ำนวน  10,000.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมเยาวชนให้รู้ถึงพิษภัย และแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติด เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ       
 โครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 50,000.- บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
เดินทาง และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
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แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

งำนกีฬำและนันทนำกำร       รวม   335,000.-  บำท 
     งบด ำเนินกำร       รวม   335,000.-  บำท 
 ค่ำใช้สอย       รวม   270,000.-  บำท 
 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ                        
 โครงกำรแข่งขันกีฬำ อบต. ทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจ ำปี 2560  จ ำนวน  200,000.- บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน เช่น ค่าท าสนาม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา ฯลฯ   

โครงกำรส่งเสริมกำรกีฬำ นักเรียน เยำวชน และประชำชน   จ ำนวน   70,000.-  บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา ค่าสมัคร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทางเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ  
 ค่ำวัสดุ        รวม      65,000.-  บำท 
 วัสดุกีฬำ                                           จ ำนวน     65,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาและอุปกรณ์ในการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน  เช่น  ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง 
วอลเล่ย์บอล ฯลฯ   
 
 

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม    398,750.-  บำท 
     งบด ำเนินกำร       รวม    260,000.-  บำท 
 ค่ำใช้สอย       รวม    260,000.-  บำท 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร     จ ำนวน     30,000.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญทางศาสนา และประเพณี เป็นต้น 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ                                                                                     
โครงกำรธรรมะสัญจรตำมรอยพระพุทธศำสนำ   จ ำนวน 100,000.- บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมให้ผู้สูงอายุ เช่น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถบัส และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
โครงกำรลูกหลำนไทยใส่ใจผู้สูงอำย ุ     จ ำนวน  80,000.-  บำท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเวที ค่า
เครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีทางศาสนา 
ฯลฯ  

โครงกำรส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จ ำนวน 30,000.-  บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดท าหมรฺบ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการส่งเสริมการจัด

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นต าบลทุ่งสง เป็นต้น 
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนเด็ก เยำวชนและประชำชนสืบสำนพุทธศำสนำ  จ ำนวน  20,000.-  บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม/อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าสถานที่ 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน             รวม    138,750.-  บำท 
 เงินอุดหนุน      รวม    138,750.-  บำท 
 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                        จ ำนวน   138,750.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี้ 

 -  โครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด ประจ าปี 2560  ตั้งไว้  100,000.- บาท  เพ่ือจ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด ประจ าปี 2560 ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอนาบอน   
  -  โครงการงานประเพณีแห่หมฺรฺบเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560  ตั้งไว้ 
38,750.- บาท เพ่ือจ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีแห่หมฺรฺบเดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอนาบอน   
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แผนงำนกำรเกษตร 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร      รวม   20,000.- บำท 
     งบด ำเนินกำร      รวม   20,000.- บำท 
 ค่ำใช้สอย      รวม   10,000.- บำท 
 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ                                
 โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนยบ์ริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลทุ่งสง  จ ำนวน 
10,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน เป็นต้น  

 ค่ำวัสดุ       รวม     10,000.-  บำท 
 วัสดุกำรเกษตร                               จ ำนวน  10,000.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น พันธ์พืช พันธ์สัตว์ปีก พันธ์สัตว์น้ าสารเคมีป้องกันแมลงและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช  เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ต้นกล้า 
พันธ์ไม้ส าหรับใช้ในการเพาะปลูกบ ารุงรักษาประดับตกแต่งสถานที่ราชการ ฯลฯ    
 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้            รวม   35,000.-  บำท                                                                                 
     งบด ำเนินกำร                                                             รวม   35,000.-  บำท 
          ค่ำใช้สอย           รวม   35,000.-  บำท 
 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ                                
 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   จ านวน  20,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ ฯลฯ   
 โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน จ านวน  15,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ ฯลฯ   
 
  



~ 67 ~ 
 

แผนงำนกำรพำณิชย์ 
งำนกิจกำรประปำ      รวม    1,861,280.-  บำท 
     งบบุคลำกร       รวม       476,280.-  บำท 
 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)     รวม       476,280.-  บำท 
 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง                   จ ำนวน   420,000.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  จ านวน 3 อัตรา   
 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง              จ ำนวน        56,280.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จ านวน  3  อัตรา   
 

     งบด ำเนินกำร      รวม    1,165,000.-  บำท 
 ค่ำตอบแทน      รวม        35,000.-  บำท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน  35,000.-  
บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง   

ค่ำใช้สอย      รวม           30,000.-  บำท 
 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                  จ ำนวน        30,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
 ค่ำวัสดุ       รวม 100,000.-  บำท 
 วัสดุก่อสร้ำง      จ ำนวน  100,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ท่อประปา กาว ข้อต่อ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบประปา ฯลฯ   
 ค่ำสำธำรณูปโภค     รวม      1,000,000.-  บำท 
 ค่ำไฟฟ้ำ                                         จ ำนวน   1,000,000.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 งบลงทุน       รวม       220,000.-  บำท 
 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง           รวม       220,000.-  บำท 
 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง   
 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ จ านวน 220,000 
บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
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แผนงำนงบกลำง 
งำนงบกลำง      รวม       12,604,650.-  บำท 
     งบกลำง      รวม       12,604,650.-  บำท 
       งบกลำง      รวม       12,604,650.-  บำท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             จ ำนวน       158,373.-  บำท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ให้แก่พนักงานจ้าง   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ    จ ำนวน     9,222,000.-  บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

ดังนี้ 
ช่วงอายุ 60-69 ปี จ านวน 603 คนๆละ 600.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,341,600.- บาท 
ช่วงอายุ 70-79 ปี จ านวน 323 คนๆละ 700.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,713,200.- บาท 
ช่วงอายุ 80-89 ปี จ านวน 167 คนๆละ 800.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,603,200.- บาท 
ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 47 คนๆละ 1,000.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 564,000.- บาท 
เบี้ยยังชีพคนพิกำร    จ ำนวน     2,131,200.-  บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
จ านวน 222 ราย ๆ ละ 800.- บาท/เดือน (12 เดือน)   

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์         จ ำนวน         96,000.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ส าหรับผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 16 ราย ๆ ละ 500.- บาท/เดือน (12 
เดือน)   

ส ำรองจ่ำย                                      จ ำนวน      501,033.-  บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  และมิได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดรายการใดหรือตั้งไว้ไม่
พอจ่าย    

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน                       จ ำนวน      305,630.-  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็น 
  1. ค่าสมทบเงินเข้าระบบประกันสุขภาพในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  จ านวน 255,630.- บาท 
  2. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งสง จ ำนวน 50,000.-  บำท 

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)  จ ำนวน  190,414.-  บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ของ

ปีงบประมาณ 2560 
 
 
 
 
 
 


