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ข้อบัญญัต ิ

 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
    อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
....................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2557 และนายอ าเภอนาบอนได้อนุมัติเม่ือวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 
  เพ่ือให้การจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
   ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 
 

 
 
 

(นายวิธี  สุภาพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 



~ 3 ~ 
 

 

 

ส่วนที่ 1 

 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

……………………………. 
 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ        
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น ในโอกาสนี้                  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จึงชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ  พ .ศ. 2558    
ดังต่อไปนี้ 

1.   สถานะการคลัง 
  1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนต าบล   ทุ่งสง
มีสถานการณ์เงิน  ดังนี้ 
1.1.1   เงินฝากธนาคาร จ านวน  37,420,266.66 บาท 
1.1.2   เงินสะสม จ านวน 9,366,373.55 บาท 
1.1.3   ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 8,694,759.54 บาท 
1.1.4   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 120,500.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ รวม 1,041,800.00 บาท 

      1.2  เงินกู้คงค้าง ................... ไม่มี ..................................       

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
(1)   รายรับจริงท้ังสิ้น                       จ านวน 28,829,492.75 บาท ประกอบด้วย 
1.1 หมวดภาษีอากร จ านวน       217,445.93 บาท 
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต            จ านวน       208,397.00 บาท 
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน       264,419.78 บาท 
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน       117,224.00 บาท 
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน       157,720.00 บาท 
1.6 หมวดรายได้จากทุน  จ านวน                0.00 บาท 
1.7 หมวดภาษีจัดสรร จ านวน  15,049,446.04 บาท 
1.8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  12,814,840.00 บาท 
(2)   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  11,113,816.00  บาท 
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(3) รายจ่ายจริง            จ านวน 13,458,181.57 บาท  ประกอบด้วย 
3.1 งบกลาง จ านวน     482,480.00 บาท 
3.2 งบบุคลากร  จ านวน   6,286,861.82 บาท 
3.3 งบด าเนินการ  จ านวน   4,604,892.75 บาท 
3.4 งบลงทุน  จ านวน     502,947.00 บาท 
3.5 งบรายจ่ายอื่น     จ านวน              0.00 บาท 
3.6 งบเงินอุดหนุน  จ านวน  1,581,000.00 บาท 
(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน    9,57,944.00 บาท 
(5)   มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่        จ านวน      74,700.00 บาท 
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน             0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2.1 รายรับ  
 

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2556 

ประมาณการ 
ปี  2557 

ประมาณการ 
ปี   2558 

2.1.1  รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร  174,923.47 168,000.00 200,400.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  
และใบอนุญาต 

97,530.00 210,000.00 127,600.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 233,023.37 53,000.00 260,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และการพาณิชย์ 

108,226.00 200,000.00 110,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 62,550.00 99,000.00 50,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 676,252.84 730,000.00 748,000.00 
2.1.2  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 17,108,383.37 13,850,000.00 15,350,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,108,383.37 13,850,000.00 15,350,000.00 

2.1.3  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,212,764.25 12,500,000.00 12,500,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่ 
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11,212,764.25 12,500,000.00 12,500,000.00 

รวม 28,997,400.46 27,080,000.00 28,598,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
2.2  รายจ่าย 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  2556 

ประมาณการ 
ปี  2557 

ประมาณการ 
ปี  2558 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 483,062.00 1,087,770.00 979,170.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

4,751,759.38 7,242,180.00 8,509,740.00 

งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

9,891,421.13 9,876,800.00 9,578,690.00 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

3,967,641.00 5,906,500.00 6,527,400.00 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,063,250.00 2,941,750.00 2,978,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,182,133.51 27,080,000.00 28,598,000.00 
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ส่วนที่ 2 

 
ข้อบัญญัต ิ

 
เรื่อง 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ข้อบญัญัต ิ
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2558  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ด้าน/แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,647,310.00 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 233,350.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
- แผนงานการศึกษา 6,830,430.00 
- แผนงานสาธารณสุข 340,000.00 
- แผนงานเคหะและชุมชน 5,552,450.00 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 470,000.00 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 707,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  
   - แผนงานการเกษตร 50,000.00 
   - แผนงานการพาณิชย์ 1,788,290.00 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง 979,170.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 28,598,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งาน 
 
 
     งบ 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหารงาน
คลัง รวม 

00111 00112 00113 
งบบุคลากร 5,252,940.00 0 1,513,560.00 6,766,500.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720.00 0 0 2,484,720.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,768,220.00 0 1,513,560.00 4,281,780.00 
งบด าเนินการ 1,927,500.00 20,000.00 620,310.00 2,567,810.00 
     ค่าตอบแทน 426,700.00 0 220,310.00 647,010.00 
     ค่าใช้สอย 673,800.00 20,000.00 280,000.00 973,800.00 
     ค่าวัสด ุ 503,000.00 0 120,000.00 623,000.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 324,000.00 0 0 324,000.00 
งบลงทุน 2,260,000.00 0 8,000.00 2,268,000.00 
     ค่าครุภัณฑ์ 2,260,000.00 0 8,000.00 2,268,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน  25,000.00 0 0 25,000.00 
     รายจ่ายอื่น 25,000.00 0 0 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน 20,000.00 0 0 20,000.00 
    เงินอุดหนุน 20,000.00 0 0 20,000.00 

รวม 9,485,440.00 20,000.00 2,141,870.00 11,647,310.00 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งาน 
 
     งบ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
รวม 00123 

งบด าเนินการ 233,350.00 233,350.00 
     ค่าใช้สอย 200,000.00 200,000.00 
     ค่าวัสด ุ 33,350.00 33,350.00 

รวม 233,350.00 233,350.00 
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แผนงานการศึกษา 
 

งาน 
 
   งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ รวม 

00211 00212 00214 
งบบุคลากร 314,580.00 0 0 314,580.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 314,580.00 0 0 314,580.00 
งบด าเนินการ 399,710.00 3,418,140.00 150,000.00 3,967,850.00 
     ค่าตอบแทน 299,710.00 0 0 299,710.00 
     ค่าใช้สอย 100,000.00 1,710,000.00 150,000.00 1,960,000.00 
     ค่าวัสด ุ 0 1,708,140.00 0 1,708,140.00 
งบเงินอุดหนุน 0 2,548,000.00 0 2,548,000.00 
     เงินอุดหนุน 0 2,548,000.00 0 2,548,000.00 

รวม 714,290.00 5,966,140.00 150,000.00 6,830,430.00 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งาน 
 
        งบ 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น รวม 

00223 
งบด าเนินการ 65,000.00 65,000.00 
     ค่าใช้สอย 5,000.00 5,000.00 
     ค่าวัสด ุ 60,000.00 60,000.00 
งบเงินอุดหนุน 275,000.00 275,000.00 
     เงินอุดหนุน 275,000.00 275,000.00 

รวม 340,000.00 340,000.00 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งาน 
 
        งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
รวม 

00241 00242 
งบบุคลากร 1,001,760.00 0 1,001,760.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,001,760.00 0 1,001,760.00 
งบด าเนินการ 271,290.00 320,000.00 591,290.00 
     ค่าตอบแทน 126,290.00 0 126,290.00 
     ค่าใช้สอย 95,000.00 70,000.00 165,000.00 
     ค่าวัสด ุ 50,000.00 250,000.00 300,000.00 
งบลงทุน 184,000.00 3,775,400.00 3,959,400.00 
     ค่าครุภัณฑ์ 34,000.00 20,000.00 54,000.00 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000.00 3,755,400.00 3,905,400.00 

รวม 1,457,050.00 4,095,400.00 5,552,450.00 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

งาน 
 
         งบ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน รวม 
00252 

งบด าเนินการ 470,000.00 470,000.00 
     ค่าใช้สอย 470,000.00 470,000.00 

รวม 470,000.00 470,000.00 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งาน 
 
         งบ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น รวม 

00262 00263 
งบด าเนินการ 415,000.00 157,000.00 572,000.00 
     ค่าใช้สอย 350,000.00 157,000.00 507,000.00 
     ค่าวัสด ุ 65,000.00 0 65,000.00 
งบเงินอุดหนุน 0 135,000.00 135,000.00 
     เงินอุดหนุน 0 135,000.00 135,000.00 

รวม 415,000.00 292,000.00 707,000.00 
แผนงานการเกษตร 
 

งาน 
 
         งบ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้ รวม 

00321 00322 
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งบด าเนินการ 20,000.00 30,000.00 50,000.00 
     ค่าใช้สอย 10,000.00 30,000.00 40,000.00 
     ค่าวัสด ุ 10,000.00 0 10,000.00 

รวม 20,000.00 30,000.00 50,000.00 
 
 
 
แผนงานการพาณิชย์ 
 

งาน 
       งบ 

งานกิจการประปา 
รวม 

00332 
งบบุคลากร 426,900.00 426,900.00 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 426,900.00 426,900.00 
งบด าเนินการ 1,061,390.00 1,061,390.00 
     ค่าตอบแทน 31,390.00 31,390.00 
     ค่าใช้สอย 30,000.00 30,000.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000.00 1,000,000.00 
งบลงทุน 300,000.00 300,000.00 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000.00 300,000.00 

รวม 1,788,290.00 1,788,290.00 
 
แผนงานงบกลาง 
 

งาน 
        งบ 

งานงบกลาง 
รวม 

00411 
งบกลาง 979,170.00 979,170.00 
     งบกลาง 979,170.00 979,170.00 

รวม 979,170.00 979,170.00 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

************************ 
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  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. 
2558 
  ข้อ 2.  ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น    
28,598,000.00 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
  ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 28,598,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 

ด้าน/แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,647,310.00 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 233,350.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
- แผนงานการศึกษา 6,830,430.00 
- แผนงานสาธารณสุข 340,000.00 
- แผนงานเคหะและชุมชน 5,552,450.00 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 470,000.00 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 707,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  
   - แผนงานการเกษตร 50,000.00 
   - แผนงานการพาณิชย์ 1,788,290.00 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง 979,598.00 

รวม 28,598,000.00 
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ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   3  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 
       

(ลงนาม)................................................ 
            (นายวิธี  สุภาพ) 
          ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
 
 
 
  อนุมัติ/เห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม)     .............................................. 
         (นายกฤษณะ ณ สงขลา) 
ต าแหน่ง            นายอ าเภอนาบอน 
         วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 
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ประจ าปีงบประมาณ 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

1. รายได้จัดเก็บเอง       
หมวดภาษีอากร       
     ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน 68,072.38 79,080.83 102,437.12 79,600.00 50.75 120,000.00 
     ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่ 60,875.54 72,494.95 60,006.35 72,500.00 -11.03 64,500.00 
     ประเภทภาษีป้าย                                                    24,315.20 15,824.00 12,480.00 15,900.00 0 15,900.00 

รวมหมวดภาษีอากร 153,263.12 167,399.78 174,923.47 168,000.00  200,400.00 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต         
     ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน    2,020.00 1,540.00 950.00 1,600.00 -37.50 1,000.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย - 69,270.00 92,780.00 86,800.00 32.49 115,000.00 
     ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                   9,100.00 1,600.00 3,600.00 1,600.00 0 1,600.00 
     ประเภทคา่ปรับการผิดสัญญา   153,434.00 130,115.74 200.00 120,000.00 -91.67 10,000.00 
             รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต   164,554.00 202,525.74 97,530.00 200,000.00  127,600.00 

 
 

 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              
     ประเภทดอกเบี้ย 83,032.74 52,366.11 233,023.37 53,000.00 390.57 260,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน        83,032.74 52,366.11 233,023.37 53,000.00  260,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                               
     ประเภทรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 188,478.00 215,896.00 108,226.00 200,000.00 -45.00 110,000.00 

     รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                         188,478.00 215,896.00 108,226.00 200,000.00  110,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
     ประเภทค่าขายแบบแปลน                                                           106,600.00 58,900.00 38,500.00 59,000.00 -55.93 26,000.00 
     ประเภทค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 760.00 - - - - - 
     ประเภทรายได้เบ็ดเตลด็อ่ืน ๆ                                        43,930.00 31,850.00 24,050.00 40,000.00 -40.00 24,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 151,290.00 90,750.00 62,550.00 99,000.00  50,000.00 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

2.  ภาษีจัดสรร       
หมวดภาษีจัดสรร       
     ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ 5,788,607.05 5,273,090.41 7,362,974.86 5,273,000.00 34.69 7,102,000.00 
     ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรเงินรายได้ 2,153,537.63 2,806,093.40 3,171,393.73 2,806,000.00 -0.21 2,800,000.00 
     ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ 80,400.46 119,023.02 133,199.75 120,000.00 8.33 130,000.00 
     ประเภทภาษีสุรา                                                                   1,144,638.06 1,354,342.09 1,387,950.97 1,355,000.00 0 1,355,000.00 
     ประเภทภาษีสรรพสามิต                                                       2,781,122.79 2,434,672.62 3,035641.39 2,445,000.00 -18.20 2,000,000.00 
     ประเภทค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ 

8,523.00 28,071.00 11,563.00 28,000.00 0 28,000.00 

     ประเภทค่าภาคหลวงแร่                                                           138,068.27 87,927.84 118,298.51 88,000.00 13.64 100,000.00 
     ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                               93,704.74 125,352.47 124,818.16 125,000.00 0 125,000.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                               

1,424,968.00 1,621,304.00 1,762,543.00 1,610,000.00 6.21 1,710,000.00 

     ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล - 510.00 - - - - 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,613,570.00 13,850,386.85 17,108,383.37 13,850,000.00  15,350,000.00 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

3.  เงินอุดหนุนทั่วไป       
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                              
     ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

9,319,632.00 11,277,345.00 11,212,764.25 12,500,000.00 0 12,500,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                        9,319,632.00 11,277,345.00 11,212,764.25 12,500,000.00  12,500,000.00 
รวมทุกหมวด 23,673,819.86 25,856,669.48 28,997,400.46 27,080,000.00  28,598,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

อ าเภอนาบอน    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
……………………………. 

 

ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น  28,598,000.00 บาท     แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บ 
1.   หมวดภาษีอากร      รวม 200,400.00 บาท 
1.1   ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 120,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา       
1.2   ประเภทรายรับภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 64,500.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    
1.3 ประเภทรายรับภาษีป้าย                                                    จ านวน 15,900.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีผ่านมา    
2. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต   รวม 127,600.00 บาท 
2.1 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน    จ านวน 1,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    
2.2 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จ านวน 115,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา    
2.3 ประเภทรายรับค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                   จ านวน 1,600.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา      
2.4 ประเภทรายรับค่าปรับการผิดสัญญา   จ านวน 10,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา                
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        รวม 260,000.00 บาท 
3.1 ประเภทรายรับดอกเบี้ย จ านวน 260,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา    
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                         รวม 110,000.00 บาท 
4.1 ประเภทรายรับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 110,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา           
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5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,000.00 บาท 
5.1 ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน                                                           จ านวน 26,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    
5.2 ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ                                        จ านวน 24,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา       

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดภาษีจัดสรร                                                             รวม 15,350,000.00 บาท 
1.1 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 7,102,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา       
1.2 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,800,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา        
1.3 ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 130,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว       
1.4 ประเภทรายรับภาษีสุรา                                                                   จ านวน 1,355,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว    
1.5 ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต                                                       จ านวน 2,000,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    
1.6 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
จ านวน 28,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา      
1.7 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่                                                           จ านวน 100,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา           
1.8 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                               จ านวน 125,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา      
1.9 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                               
จ านวน 1,710,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา      
 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                        รวม 12,500,000.00 บาท 
1.1 ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
จ านวน 12,500,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา      
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2558  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานบริหารงานทั่วไป       
งานบริหารทั่วไป       
งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก   297,600 464,032.03 514,080.00 514,080.00 0 514,080.00 
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก   

- 34,592.75 42,120.00 42,120.00 0 42,120.00 

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   - 34,592.75 42,120.00 42,120.00 0 42,120.00 
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

72,000.00 74,353.56 86,400.00 86,400.00 0 86,400.00 

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล         

1,290,440.00 1,789,035.49 1,700,341.80 1,800,000.00 0 1,800,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,660,040.00 2,396,606.58 2,385,061.80 2,484,720.00  2,484,720.00 
 



~ 24 ~ 
 
** 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   812,220.00 709,322.66 846,880.00 987,540.00 52.26 1,503,600.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 75,390.00 66,710.00 209,235,.99 205,920.00 -60.08 82,200.00 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง   42,000.00 42,000.00 61,016.66 122,100.00 -1405 104,400.00 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 805,913.00 584,880.00 511,112.88 680,400.00 58.27 1,076,880.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  153,960.00 283,763.21 330,540.00 -99.66 1,140.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,735,523.00 1,556,872.66 1,912,008.74 2,326,500.00  2,768,220.00 
งบด าเนินการ       
หมวดค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต.ทุ่งสง 

882,629.00 272,973.00 281,750.81 150,000.00 53.4 230,100.00 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

- 6,540.00 7,320.00 5,000.00 0 5,000.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    69,600.00 41,700.00 62,400.00 118,800.00 44.44 171,600.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   20,550.00 8,937.00 1,937.00 20,000.00 0 20,000.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   36,736.00 85,402.00 180,488.00 160,000.00 -100 0 
ประเภทค่าเบี้ยประชุม 25,600.00 - - -  0 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,035,115.00 415,552.00 533,895.81 453,800.00  426,700.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   231,517.50 327,726.00 268,800.00 254,600.00 50.75 383,800.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   156,350.00 46,250.00 37,660.00 80,000.00 0 80,000.00 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

281,645.00 166,299.00 61,720.00 160,000.00 0 160,000.00 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ) 

77,569.53 25,054.00 33,406.35 83,000.00 -39.76 5,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 747,082.03 565,329 401,586.35 577,600.00  673,800.00 
หมวดค่าวัสดุ       
ประเภทวัสดุส านักงาน   161,680.50 94,348.00 89,900.00 169,200.00 -52.72 80,000.00 
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   18,740.00 - 21,900.00 20,000.00 0 20,000.00 
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   29,953.00 10,467.00 5,590.00 15,000.00 0 15,000.00 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   27,607.07 - 35,847.00 50,000.00 -40 30,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   200,645.00 192,033.00 231,736.85 200,000.00 0 200,000.00 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   344.00 1,701.00 14,620.00 20,000.00 0 20,000.00 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   36,018.00 2,404.00 64,845.00 75,000.00 -33.33 50,000.00 
ประเภทวัสดุอื่นๆ - 98,800.00 76,000.00 76,000.00 15.79 88,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 474,987,57 399,753.00 540,438.85 625,200.00  503,000.00 
 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

หมวดค่าสาธารณูปโภค       
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ประเภทค่าไฟฟ้า                                                             874,755.58 186,829.60 234,354.77 192,000.00 25 240,000.00 
ประเภทค่าโทรศัพท์   6,830.88 7,575.44 6,034.80 12,000.00 0 12,000.00 
ประเภทค่าไปรษณีย์ 8,793.00 15,888.00 8,721.00 10,000.00 0 10,000.00 
ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   44,726.00 50,932.00 48,685.00 62,000.00 0 62,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 935,105.46 261,225.04 297,795.57 276,000.00  324,000.00 
งบลงทุน       
หมวดค่าครุภัณฑ์       
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 27,000.00 28,790.00 223,640.00 23,700.00 -100 10,000.00 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - - 14,200.00 - - 0 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 42,700.00 32,340.00 - - - 0 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6,800.00 - - -  0 
ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน  21,600.00 99,000.00 - - - 0 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  - - 37,500.00 5,866.66 2,200,000.00 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    

 87,537.55 19,401.00 50,000.00 0 50,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 98,100.00 247,667.55 257,241.00 111,200.00  2,260,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

งบรายจ่ายอ่ืน       
หมวดงบรายจ่ายอ่ืน       
ประเภทรายจ่ายอื่น       
     ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินฯ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0 25,000.00 

รวมหมวดงบรายจ่ายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน       
หมวดเงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - 100 20,000.00 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   - 22,000.00 22,000.00 - - 0 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 22,000.00 22,000.00 -  20,000.00 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ       
งบด าเนินการ       
หมวดค่าใช้สอย       

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ    
  ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

23,454.00 25,668.00 23,454.00 20,000.00 0 20,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 23,454.00 25,668.00 23,454.00 20,000.00  20,000.00 
 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง ปี 2558 
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(%) 
งานบริหารงานคลัง       
งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   472,447.00 496,530.00 557,738.69 674,880.00 47.69 996,720.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 67,560.00 50,350.00 52,410.99 52,440.00 -100 0 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง - - - - 100 42,000.00 
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า                                               120,140.00 135,480.00 143,700.00 149,340.00 6.95 159,720.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า                                17,790.00 8,650.00 31,050.99 29,280.00 -30.74 20,280.00 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 103,860.00 91,680.00 95,400.00 192,600.00 47.91 284,880.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - 19,920.00 18,000.00 36,000.00 -72.33 9,960.0ฃ0 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 781,797.00 802,610.00 898,300.67 1,134,540.00  1,513,560.00 
งบด าเนินการ       
หมวดค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

- 181,536.00 198,207.26 73,000.00 64.53 120,110.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    19,200.00 19,200.00 39,735.00 70,200.00 0 72,000.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   14,462.00 20,427.00 13,049.00 30,000.00 0 30,000.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   104,003.00 78,304.00 87,163.00 50,000.00 -100 0 

รวมหมวดค่าตอบแทน 137,665.00 299,467.00 338,154.26 223,200.00  220,310.00 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   44,406.00 45,900.00 28,760.00 55,000.00 0 55,000.00 
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ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   1,660.00  5,710.00 10,000.00 0 10,000.00 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

20,268.00 35,733.25 20,720.00 200,000.00 0 200,000.00 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

3,200.00 4,800.00 1,300.00 15,000.00 0 15,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 69,534.00 86,433.25 56,490.00 280,000.00  280,000.00 
หมวดค่าวัสดุ       
ประเภทวัสดุส านักงาน   27,742.05 38,086.10 49,986.00 50,000.00 0 50,000.00 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   - - - 5,000.00 0 5,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   - 2,275.00 3,600.00 5,000.00 0 5,000.00 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   - 3,900.00 4,500.00 10,000.00 0 10,000.00 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   49,594.00 49,749.00 49,546.00 50,000.00 0 50,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 77,336.05 94,010.10 107,632.00 120,000.00  120,000.00 
หมวดค่าสาธารณูปโภค       
ประเภทค่าไปรษณีย์ 1,361.00 - - -  0 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,361.00 - - -  0 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

งบลงทุน       
หมวดค่าครุภัณฑ์       
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน - 5,390.00 45,550.00 - 100 8,000.00 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 14,611.00 - - 0 0 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - 20,001.00 45,550.00 -  8,000.00 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       
งบด าเนินการ       
หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

221,025.00 55,900.00 122,550.00 200,000.00 0 200,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 221,025.00 55,900.00 122,550.00 200,000.00  200,000.00 
หมวดค่าวัสดุ       
ประเภทค่าเครื่องแต่งกายของ อปพร. - - 63,000.00 48,000.00 -100 0 
ประเภทวัสดุอื่นๆ - - - - 100 33,350.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ - - 63,000.00 48,000.00  33,350.00 
งบลงทุน       
หมวดค่าครุภัณฑ์ -      
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - - 72,000.00 72,000.00 -100 0 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - - 72,000.00 72,000.00   
 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานการศึกษา       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       
งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   - 130,200.00 141,240.00 148,620.00 64.39 244,320.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล - 14,010.00 38,760.00 29,640.00 -100 0 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง - 93,430.00 21,600.00 52,320.00 34.29 70,260.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - 237,640.00 201,600.00 230,580.00  314,580.00 
งบด าเนินการ       
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หมวดค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

- - - 3,000.00 0 3,000.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    - 21,500.00 23,400.00 24,000.00 50 36,000.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   - - 1,600.00 4,000.00 0 4,000.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   - 1,057.00 2,241.00 10,000.00 -100 0 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

- 337,871.00 522,512.00 191,290.00 34.20 256,710.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน - 360,428.00 549,753.00 232,290.00  299,710.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

หมวดค่าใช้สอย -      
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   - - 8,000.00 50,000.00 0 50,000.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

- - 12,120.00 50,000.00 0 50,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย - - 20,120.00 100,000.00  100,000.00 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       
งบด าเนินการ       
หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

767,095.00 813,101.00 789,690.00 162,000.00 100 1,710,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 767,095.00 813,101.00 789,690.00 162,000.00  1,710,000.00 
หมวดค่าวัสดุ        
ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน - - - 1,696,800.00 -100 0 
ประเภทอาหารเสริม(นม) 1,431,334.40 1,664,088.34 1,610,432.13 1,744,120.00 -2.06 1,708,140.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 1,431,334.40 1,664,088.34 1,610,432.13 3,440,920.00  1,708,140.00 
งบเงินอุดหนุน       
หมวดเงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   1,515,800.00 1,592,500.00 1,651,000.00 2,528,000.00 0.79 2,548,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,151,800.00 1,592,500.00 1,651,000.00 2,528,000.00  2,548,000.00 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ       
งบด าเนินการ       
หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

34,700.00 141,582.00 138,619.00 200,000.00 -25 150,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 34,700.00 141,582.00 138,619.00 200,000.00  150,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานสาธารณสุข         
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       
งบด าเนินการ       
หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   - 3,200.00 5,000.00 5,000.00 0 5,000.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

45,715.80 - - -  0 

รวมหมวดค่าใช้สอย 45,715.80 3,200.00 5,000.00 5,000.00  5,000.00 
หมวดค่าวัสดุ        
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 3,685.90 15,694.80 10,000.00 0 10,000.00 
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   - 19,300.00 17,150.00 50,000.00 0 50,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ - 22,985.90 32,844.80 60,000.00  60,000.00 
งบเงินอุดหนุน       
หมวดเงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์   

150,000.00 150,000.00 225,000.00 225,000.00 22.22 275,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 150,000.00 150,000.00 225,000.00 225,000.00  275,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานเคหะและชุมชน         
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       
งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   328,385.00 434,400.00 484,556.97 485,040.00 37.09 664,920.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 18,821.00 28,720.00 25,980.00 5,520.00 -100 0 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  - - - 100 42,000.00 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 471,660.00 190,800.00 198,240.00 215,280.00 31.33 282,720.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  36,000.00 36,000.00 36,000.00 -66.33 12,120.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 818,866.00 689,920.00 744,776.97 741,840.00  1,001,760.00 
งบด าเนินการ       
หมวดค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

30,850.00 209,158.00 237,500.00 77,000.00 29.87 100,000.00 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

- 6,720.00 - 5,000.00 0 5,000.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -100 0 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   1,317.00 - - 5,000.00 325.8 21,290.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   1,014.00 22,635.00 15,079.00 30,000.00 -100 0 

รวมหมวดค่าตอบแทน 33,181.00 253,513.00 267,579.00 132,000.00  126,290.00 
    

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   40,670.00 8,300.00 34,140.00 50,000.00 0 50,000.00 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

4,830.00 12,340.00 16,920.00 35,000.00  35,000.00 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

282,180.00 4,150.00 3,500.00 10,000.00 0 10,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 327,680.00 24,790.00 54,560.00 95,000.00  95,000.00 
หมวดค่าวัสดุ       
ประเภทวัสดุส านักงาน   - 14,345 19,987.00 20,000.00 0 20,000.00 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   670.00 - - 5,000.00 0 5,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   15,953.00 6,000.00 3,400.00 10,000.00 0 10,000.00 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   14,200.00 15,550.00 35,648.00 15,000.00 0 15,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 30,823.00 35,895.00 59,035.00 50,000.00  50,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

งบลงทุน       
หมวดค่าครุภัณฑ์       
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - - - 100 14,000.00 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 32,340.00 - - 0 0 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 37,120.00 - - 0 0 
ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ - 35,000.00 - - 0 0 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    

- - - 20,000.00 0 20,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - 104,460.00 - 20,000.00  34,000.00 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

- - - 350,000.00 -57.14 150,000.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 350,000.00  150,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

งานไฟฟ้าถนน       
งบด าเนินการ       
หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ - - - 50,000.00 0 50,000.00 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

- - 9,140.00 20,000.00 0 20,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย - - 9,140.00 70,000.00  70,000.00 
หมวดค่าวัสดุ       
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     35,240.00 95,142.51 81,285.00 100,000.00 0 100,000.00 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                        149,489.00 76,908.00 63,430.00 100,000.00 0 100,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                        - - - 100,000.00 -50 50,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 284,729.00 172,050.51 144,715.00 300,000.00  25,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

งบลงทุน       
หมวดค่าครุภัณฑ์       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ) 

- 13,360.00 - 20,000.00 0 20,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - 13,360.00 - 20,000.00  20,000.00 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                 3,894,800.00 5,043,400.00 3,326,500.00 4,533,300.00 -28.19 3,255,400.00 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

- 143,990.00 412,550.00 500,000.00 0 500,000.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,894,800.00 5,187,390.00 3,739,050.00 5,033,300.00  3,755,400.00 
งบเงินอุดหนุน       
หมวดเงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

- 392,881.32 - - 0 0 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 392,881.32 - -  0 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน         
งบด าเนินการ       
หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

386,558.00 439,103.00 367,124.00 480,000.00 -2.08 470,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 386,558.00 439,103.00 367,124.00 480,000.00  470,000.00 
งบเงินอุดหนุน       
หมวดเงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ - - - 50,000.00 0 0 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - - 50,000.00  0 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ         
งานกีฬาและนันทนาการ       
งบด าเนินการ       
หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติที่ไม่เข้าลักษณะ
ประเภทรายจา่ยหมวดอื่น ๆ 

392,876.00 329,918.00 445,920.00 350,000.00 0 350,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 392,876.00 329,918.00 445,920.00 350,000.00  350,000.00 
หมวดค่าวัสดุ       
ประเภทวัสดุกีฬา 64,670.00 64,633 64,998.00 65,000.00 0 65,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 64,670.00 64,633.00 64,633.00 65,000.00  65,000.00 
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น       
งบด าเนินการ       
หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 19,475.00 2,400.00 30,000.00 0 30,000.00 
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ 

69,900.00 185,063.00 188,700.00 180,000.00 -29.44 127,000.00 

หมวดค่าใช้สอย 69,900.00 204,538.00 191,100.00 210,000.00  157,000.00 
งบเงินอุดหนุน       
หมวดเงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                                           130,000.00 130,000.00 165,250.00 138,750.00 -2.7 135,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 130,000.00 130,000.00 165,250.00 138,750.00  135,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานการเกษตร         
งานส่งเสริมการเกษตร       
งบด าเนินการ       
หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

- - - 10,000.00 0 10,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย - - - 10,000.00  10,000.00 
หมวดค่าวัสดุ        
ประเภทวัสดุการเกษตร - 1,665.00 1,750.00 10,000.00 0 10,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ - 1,665.00 1,750.00 10,000.00  10,000.00 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้       
งบด าเนินการ       
หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ - - 8,095.00 30,000.00 -100 0 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

- - - - 100 30,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย - - 8,095.00 30,000.00  30,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

แผนงานการพาณิชย์         
งานกิจการประปา       
งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                             - 232,440.00 219,183.00 249,480.00 50.99 376,680.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - 73,800.00 91,170.00 74,520.00 -32.61 50,220.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - 306,240.00 310,353.00 324,000.00  426,900 
งบด าเนินการ       
หมวดค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

- - - 20,790.00 50.99 31,390.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน - - - 20,790.00  31,390.00 
หมวดค่าใช้สอย       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน - 1,500.00 - 30,000.00 0 30,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย - 1,500.00 - 30,000.00  30,000.00 
หมวดค่าสาธารณูปโภค       
ประเภทค่าไฟฟ้า                                                              - 872,956.32 765,861.56 1,000,000.00 0 1,000,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค - 872,956.32 765,861.56 1,000,000.00  1,000,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2558 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

- 82,500.00 57,000.00 300,000.00 0 300,000.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 82,500.00 57,000.00 300,000.00  300,000.00 
       

แผนงานงบกลาง       
งานงบกลาง       
งบงบกลาง       
หมวดงบกลาง       
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        213,328.00 160,581.00 150,922.00 184,098.00 -43.11 104,730.00 
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 345,000.00      
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ - 36,000.00 51,000.00 60,000.00 0 60,000.00 
ประเภทเงินส ารองจ่าย                                                303,710.00 129,250.00 41,232.00 540,670.00 -7.01 502,780.00 
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      17,300.00 116,430.00 94,890.00 157,200.00 -4.15 150,680.00 
ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

104,038.00 139,081.00 145,018.00 145,800.00 10.41 160,980.00 

รวมหมวดงบกลาง 983,376.00 581,342.00 483,062.00 547,098.00  979,170.00 
รวมทั้งสิ้น 19,021,229.31 22,122,607.57 21,182,133.51 27,080,000.00  28,598,000.00 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

………………………………… 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     28,598,000.-  บาท    แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป                     รวม   9,485,440.-  บาท 
     งบบุคลากร       รวม    5,252,940.-  บาท 
          1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)     รวม    2,484,720.-  บาท    
               1.1  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก    ตั้งไว ้     514,080.-  บาท           
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

     1.2  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120.-  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                  
      1.3  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   ตั้งไว ้     42,120.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

      1.4  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้ 86,400.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

      1.5  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งไว้ 1,800,000.-  บาท       
เพ่ือจ่ายเป็น 
         -  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        เป็นเงิน        134,640.-  บาท 
         -  ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นเงิน        110,160.-  บาท 
         -  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         เป็นเงิน      1,468,800.-  บาท 
         -  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นเงิน          86,400.-  บาท 
           2.  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม      2,768,220.-  บาท    

   2.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล     ตั้งไว ้    1,503,600.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน 6  อัตรา   
        2.2  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว ้        82,200.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) และเงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล    
    2.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง      ตั้งไว ้     104,400.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักงานปลัด   

    2.4  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง      ตั้งไว้    1,076,880.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างจ านวน 9 อัตรา   

    2.5  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    ตั้งไว้          1,140.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา  

   งบด าเนินการ        รวม  1,927,500.-  บาท 
          1.  หมวดค่าตอบแทน      รวม     426,700.-  บาท 
        1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
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                องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง       ตั้งไว ้   230,100.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  และค่าตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   

1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว ้      5,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง   

1.3  ประเภทค่าเช่าบ้าน                         ตั้งไว ้   171,600.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 5 อัตรา   

1.4  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     ตั้งไว ้     20,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และผู้บริหาร   
          2.  หมวดค่าใช้สอย              รวม    673,800.-  บาท 
   2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              ตั้งไว ้  383,800.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น 

-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ต้ังไว้  70,000.-  บาท  

-  ค่าจ้างเหมาบริการ ส าหรับบุคคลภายนอกให้ท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน 
ค่าบริการก าจัดปลวก ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000.- 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 วารสารส่วนท้องถิ่น และหนังสืออ่ืน ๆ ที่

จ าเป็นต้องใช้ในงานราชการ  ตั้งไว้  43,800.- บาท   
2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว ้  80,000.-  บาท  

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

บุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเป็นในการไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ  
 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา เป็นต้น เป็นเงิน 50,000.-  บาท   
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2.3  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
      ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ        ตั้งไว ้    160,000.-  บาท   

  เพ่ือจ่ายเป็น 
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้   80,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาต่างๆ   
  -   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตั้งไว้   50,000.-  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งไว้ 
20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม  
 -  ค่าของขวัญ  ของรางวัล หรือเงินรางวัล  ตั้งไว้   5,000.-  บาท  

-  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาฯ  ตั้งไว้   5,000. -  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ  ส าหรับบุคคลและ คณะบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ ตามวาระและวโรกาส ที่จ าเป็นและมีความส าคัญ   
    2.4  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว้    50,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกต)ิ  

3.  หมวดค่าวัสดุ          รวม    503,000.-  บาท 
   3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน              ตั้งไว ้  80,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในส านักงานปลัด อบต., ศูนย์ อปพร. อบต. ทุ่งสง เช่น กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ   
  3.2  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          ตั้งไว ้   20,000.-  บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนต าบลและวัสดุไฟฟ้าที่อยู่ในภารกิจดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
   3.3  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว ้   15,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อนสอ้ม แก้วน้ า จานรองแก้ว กระจกเงา แปรง ไม้กวาด ผ้า
ปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
  3.4  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     ตั้งไว ้  30,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่หัวเทียน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  

3.5  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      ตั้งไว ้  200,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับใช้กับรถยนต์ รถบรรทุก
ขยะ รถบรรทุกน้ า และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 3.6  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่           ตั้งไว้   20,000.-  บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ค่าฟิล์มถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แผ่นพับ แผ่นป้าย 
ล้าง อัด ขยายรูป และวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์และป้ายต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
  3.7  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                ตั้งไว ้ 50,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานส านักงานปลัด เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก ฯลฯ   

 3.9  ประเภทวัสดุอ่ืนๆ      ตั้งไว้   88,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อถังขยะพลาสติก ทรงกลม แบบมีฝา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จ านวน 100 ใบๆ ละ 
880.- บาท  
          4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค              รวม   324,000.-  บาท 
 4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า                                                     ตั้งไว้  240,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก, คลองโอม และ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี  
 4.2  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์                ตั้งไว ้   12,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
 4.3  ประเภทค่าบริการไปรษณีย์          ตั้งไว้   10,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ฯลฯ    
  4.4  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     ตั้งไว้     62,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น  ค่าเช่าและบริการส าหรับอินเตอร์เน็ตต าบล ฯ   

งบลงทุน                  รวม    2,260,000.-  บาท 
           1.  หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม    2,260,000.-  บาท 
 1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน     ตั้งไว้        10,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น  
 1.1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัวๆ 
ละ 2,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขนาดประมาณ 56x60x84 ซม. แขน ขาเหล็กโครเมี่ยมเงา หุ้มหนัง
เทียม PVC และปรบัระดับด้วยโช๊คแก๊สก้อนโยก    
 1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    ตั้งไว้   2,200,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็น 
 1.2.1 ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ (ดีเซล) ตั้งไว้ 2,200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 
  2. เครื่องสูบน้ าเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ 
  3. น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก(G.V.W) ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
  4. ปั๊มสูบน้ าท าด้วยเหล็กหล่ออัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 
1,100 รอบต่อนาที ปั๊มสูบน้ าได้รับก าลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,500 
ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาที 
  5.  ระบบท่อน้ า แท่นปืนฉีดน้ า / ชุดหัวฉีดน้ า 
  6. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 
 1.2  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     ตั้งไว้    50,000.-  บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  
ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม   25,000.-  บาท 
          หมวดรายจ่ายอ่ืน      รวม   25,000.-  บาท 
    1.1 ประเภทรายจ่ายอ่ืน                ตั้งไว้  25,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบต่าง ๆ ฯลฯ    

งบเงินอุดหนุน        รวม  20,000.-  บาท 
 1. เงินอุดหนุน       รวม  20,000.-  บาท 
  1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   ตั้งไว้ 20,000.-  บาท 

 -  อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ และศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอนาบอน ปี 2558 ให้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสน ตั้งไว้  20,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ และศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอนาบอน  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ      รวม   20,000.-  บาท 
     งบด าเนินการ       รวม   20,000.-  บาท 
 หมวดค่าใช้สอย       รวม   20,000.-  บาท 

1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
        ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ         ตั้งไว้     20,000.-  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของต าบล เช่น ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทาง
การเกษตร ค่าบันทึกข้อมูลพร้อมประมวลผล ฯลฯ    
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งานบริหารงานคลัง            รวม   2,141,870.-  บาท 
     งบบคุลากร                          รวม    1,513,560.-  บาท 
           1.  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม    1,513,560.-  บาท 

1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล                              ตั้งไว้      996,720.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน  4  อัตรา   

1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง      ตั้งไว้       42,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง   

1.3  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า                              ตั้งไว ้    159,720.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน  1  อัตรา  

1.4  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า               ตั้งไว้       20,280.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน  1  อัตรา   

 1.5  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      ตั้งไว้      284,880.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา  

1.6  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     ตั้งไว้          9,960.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา   
  

     งบด าเนินการ       รวม      620,310-  บาท 
           1.  หมวดค่าตอบแทน      รวม      220,310.-  บาท 
  1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
                องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง       ตั้งไว้     120,110.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   

1.2  ประเภทค่าเช่าบ้าน                                           ตั้งไว้       70,200.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล   

1.3  ประเภทเงินช่วยการศึกษาบุตร                             ตั้งไว้       30,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้างประจ า   
 

2.  หมวดค่าใช้สอย                รวม     280,000.-   บาท 
 2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                ตั้งไว้      55,000.-   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้  50,000.-  บาท  
-  ค่าจ้างเหมาบริการ ส าหรับบุคคลภายนอกให้ท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน 

ค่าบริการก าจัดปลวก ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000.- บาท  
2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้      10,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่า ใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ  

2.3  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
      รายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                      ตั้งไว้    200,000.-  บาท 
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-  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้  150,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้   50,000. -  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  
 2.4  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน           ตั้งไว้     15,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ)   

3.  หมวดค่าวัสดุ           รวม      120,000.-  บาท 
3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน                              ตั้งไว้       50,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ   
3.2  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  ตั้งไว้         5,000.-  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   
 3.3  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   ตั้งไว้         5,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ซื้อน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  ส าหรับรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง   

3.4  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่            ตั้งไว้      10,000.-  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แผ่นป้าย ล้าง อัด 
ขยายรูปและวัสดุอ่ืน ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดซื้อป้ายปิดประกาศ 
ประชาสัมพันธ์และป้ายต่างๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม   

3.5  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                ตั้งไว้    50,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก  ส าหรับ
เครือ่งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  



~ 53 ~ 
 

 

 งบลงทุน                รวม    8,000.-  บาท 
           1.  หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม    8,000.-  บาท 
 1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน     ตั้งไว้   8,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น  
 1.1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ตั้งไว้ 8,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัวๆ 
ละ 2,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขนาดประมาณ 56x60x84 ซม. แขน ขาเหล็กโครเมี่ยมเงา หุ้มหนัง
เทียม PVC และปรับระดับด้วยโช๊คแก๊สก้อนโยก    
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม    233,350.-  บาท 
     งบด าเนินการ      รวม    233,350.-  บาท 
          1.  หมวดค่าใช้สอย     รวม    200,000.-  บาท   
           1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
                 ที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   ตั้งไว้   200,000.-  บาท    

  1.1.1  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย อบต. ทุ่งสง ตั้งไว้  20,000.-  บาท เพื่อ 
จ่ายเป็นค่าฝึกอบรมบุคลากรหรือสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยของศูนย์ 
อปพร. อบต. ทุ่งสง   
 1.1.2  ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ ประจ าปี 2558 ตั้งไว้ 30,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าเต็นท์ 
เก้าอ้ี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการให้บริการประชาชน ฯลฯ   

1.1.3  ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบล 
ทุ่งสง (อปพร.) ตั้งไว้  150,000.-  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ  

2.  หมวดค่าวัสดุ           รวม      33,350.-  บาท 
2.1  ประเภทค่าวัสดุอ่ืนๆ                               ตั้งไว้     33,350.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ประกอบด้วย 
1. แผงกั้นจราจรเหล็ก แบบมีล้อ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.00 เมตร จ านวน 6 แผงๆ ละ 2,850.- 

บาท รวมเป็นเงิน 17,100.- บาท 
2. กรวยยางจราจร ขนาดความสูง 70 ซม. พร้อมแถบสะท้อนแสงแบบ 3 เอ็ม จ านวน 15 กรวยๆ ละ 

650.- บาท รวมเป็นเงิน 9,750.- บาท 
3. เสื้อสะท้อนแสงพร้อมชื่อ จ านวน 10 ตัวๆ ละ 650.- บาท รวมเป็นเงิน 6,500.- บาท 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา              รวม     714,290.-  บาท 
งบบุคลากร       รวม     314,580.-  บาท 

          1.  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม     314,580.-  บาท 
    1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล                  ตั้งไว้    244,320.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน  1  อัตรา   
    1.3  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว ้      70,260.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าจ้างพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 7 อัตรา   

งบด าเนินการ      รวม     399,710.-  บาท 
          1.  หมวดค่าตอบแทน              รวม     299,710.-  บาท 

1.1 ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง    ตั้งไว้     256,710.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   

1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้       3,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง   

1.3  ประเภทค่าเช่าบ้าน                ตั้งไว้       36,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลในสังกัด   

1.4  ประเภทเงินช่วยการศึกษาบุตร                           ตั้งไว้         4,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้างประจ า  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็น                 

 2.  หมวดค่าใช้สอย               รวม      100,000.-   บาท 
 2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               ตั้งไว้       50,000.-   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้  50,000.-  บาท  

2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
       ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                     ตั้งไว้      50,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้   50,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและ พนักงานจ้าง  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม    5,966,140.-  บาท 
     งบด าเนินการ      รวม      3,418,140.-  บาท 
          1.  หมวดค่าใช้สอย     รวม      1,710,000.-  บาท 
                1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
                       ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ      ตั้งไว้    1,710,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น 
           1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  32,000.-  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนา ของพนักงานจ้าง จ านวน 16 อัตรา ประกอบด้วย   
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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 
1.1.2  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นใหญ ่ตั้งไว้ 50,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัล แก่เด็กนักเรียนและผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ฯลฯ 
1.1.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ตั้งไว้   30,000.-  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส าหรับพัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ฯ เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรม
สานสัมพันธ์สายใยครอบครัว  ส่งเสริมการออกก าลังกาย ฯลฯ เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ   
 1.1.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้  1,568,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก จ านวน  3  แห่ง ประกอบด้วย 
 1.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี จ านวน 280 วัน  จ านวน 183 คนๆละ 20.-  บาท/วัน เป็น
เงิน 1,024,800.-  บาท 

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก จ านวน 280 วัน  จ านวน 52 คนๆละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 
291,200.-  บาท 

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม จ านวน 280 วัน  จ านวน 45 คนๆละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 
252,000.-  บาท 

 1.1.5 โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 30,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ แข่งขันทางทาง
วิชาการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไสยูงปัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี ฯลฯ 

2.  หมวดค่าวัสดุ      รวม        1,708,140.-  บาท 
   2.1  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)     ตั้งไว้       1,708,140.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ประกอบด้วย 
 1.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี จ านวน 280 วัน  จ านวน 183 คนๆละ 7.-  
บาท/วัน เป็นเงิน 358,680.-  บาท 

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก จ านวน 280 วัน  จ านวน 52 คนๆละ 7.- บาท/วัน  
เป็นเงิน 101,920.-  บาท 

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม จ านวน 280 วัน  จ านวน 45 คนๆละ 7.- บาท/วัน  
เป็นเงิน 88,200.-  บาท 

4.  โรงเรียนวัดหนองดี  จ านวน 260 วัน จ านวน 139 คนๆ ละ 7.- บาท/วัน  
เป็นเงิน  252,980.- บาท 

5.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก  จ านวน 260 วัน จ านวน 184 คนๆ ละ 7.- บาท/วัน  
เป็นเงิน 334,880.- บาท 

6.  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก  จ านวน 260 วัน จ านวน 123 คนๆ ละ 7.- บาท/วัน  
เป็นเงิน 223,860.- บาท 

7.  โรงเรียนวัดสวุรรณคีรี  จ านวน 260 วัน จ านวน 109 คนๆ ละ 7.- บาท/วัน  
เป็นเงิน 198,380.- บาท 

8.  โรงเรียนบ้านคลองโอม  จ านวน 260 วัน จ านวน 82 คนๆ ละ 7.- บาท/วัน  
เป็นเงิน 149,240.- บาท 
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  งบเงินอุดหนุน       รวม     2,548,000.-  บาท 
           3.  หมวดเงินอุดหนุน     รวม     2,548,000.-  บาท 
                 3.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ    ตั้งไว้    2,548,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6  จ านวน 5 แห่ง ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ดังนี้ 
1  โรงเรียนวัดหนองดี จ านวน 200 วัน จ านวน 139 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 556,000.- บาท 
2  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก  จ านวน 200 วัน จ านวน 184 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน  736,000.- บาท 
3  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก  จ านวน 200 วัน จ านวน 123 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 492,000.- บาท 
4  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี  จ านวน 200 วัน จ านวน 109 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 436,000.- บาท 
5  โรงเรียนบ้านคลองโอม  จ านวน 200 วัน จ านวน 82 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 328,000.- บาท 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ     รวม         150,000.-  บาท 
     งบด าเนินการ      รวม           150,000.-  บาท 
          1.  ค่าใช้สอย      รวม           150,000.-  บาท 
   1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ                                                
         รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     ตั้งไว้          150,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น 
 1.1.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์
การจัดโครงการ ฯลฯ  
 1.1.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนก้าวทันอาเซียน  ต้ังไว้  100,000.-  
บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และ
อุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม   340,000.-  บาท 
     งบด าเนินการ      รวม     65,000.-  บาท 
          1.  หมวดค่าใช้สอย     รวม       5,000.-  บาท 
  1.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว ้     5,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการฉีดพ่นหมอกควัน ค่าฉีดป้องกัน พิษสุนัขบ้า ฯลฯ    
 

          2.  หมวดค่าวัสดุ             รวม     60,000.-  บาท 
   2.1  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    ตั้งไว้    10,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯส าหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

  2.2  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    ตั้งไว ้    50,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทางการแพทย์  เช่น ยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา ยาคุมก าเนิด 
น้ ายาเคมีเติมเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ   
 

     งบเงินอุดหนุน      รวม    275,000.-  บาท 
           1.  หมวดเงินอุดหนุน     รวม    275,000.-  บาท              
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    1.1  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์  ตั้งไว ้    275,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น 

          -  อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่ สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -10 ต้ัง
ไว้  275,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของ อสม. หมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้านๆ โดยหมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 
และหมู่ท่ี 8 หมู่บ้านละ 30,000.-  บาท หมู่ที่ 2, 3, 7, 9 และหมู่ที่ 10 หมู่บ้านละ 25,000.- บาท เพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรมใน 3 กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และ
การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)   
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม    1,457,050.-  บาท 
     งบบุคลากร               รวม    1,001,760.-  บาท 
           1.  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม    1,001,760.-  บาท 

1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล                  ตั้งไว้      664,920.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน  3  อัตรา   

1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     ตั้งไว้        42,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่าง   

1.3  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     ตั้งไว้      282,720.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา   

1.4  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้       12,120.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 2  อัตรา  
    

     งบด าเนินการ      รวม       271,290.-  บาท   
1.  หมวดค่าตอบแทน     รวม       126,290.-  บาท 
1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถ่ิน                                   ตั้งไว้      100,000.-  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง ตรวจการจ้างและควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
และค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   

1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้         5,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง   

1.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                ตั้งไว้        21,290.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล   
   
         2.  หมวดค่าใช้สอย          รวม       95,000.-  บาท 
 

     2.1  ประเภทรายจ่าย  เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 ตั้งไว้       50,000.-  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ   

2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
                 ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                    ตั้งไว้       35,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ฯลฯ     
 2.3  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                   ตั้งไว้      10,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต)ิ   
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3.  หมวดค่าวัสดุ       รวม      50,000.-  บาท 
3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน                               ตั้งไว้      20,000.-  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ   
3.2  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                     ตั้งไว้        5,000.-  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก  แบตเตอรี่ หัวเทียน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   

3.3  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               ตั้งไว้      10,000.-   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามัน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบนซิน ฯลฯ  ส าหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และส าหรับรถยนต์  เครื่องจักรกลที่ส่วนราชการ อื่นหรือหน่วยงานอ่ืนสนับสนุนกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   

3.4  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                               ตั้งไว้      15,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผ้าหมึก ฯลฯ   
     งบลงทุน       รวม       184,000.-  บาท 
          1.  หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม         34,000.-  บาท 
 1.  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้     14,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น 
 1.1.1  ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 14,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 2 กล้องๆ ละ 7,000.- บาท ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14  ล้านพิกเซล โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digitel Camera) 
 2. ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image senser) 
 3. มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
 4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
 5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
 6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง  

1.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    ตั้งไว้        20,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงคา่ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    
 2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้    150,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ  
งานไฟฟ้าถนน             รวม 4,095,400.-  บาท 
     งบด าเนินการ      รวม     320,000.-  บาท 
            1.  หมวดค่าใช้สอย              รวม       70,000.-  บาท 

1.1  ประเภทรายจ่าย  เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 ตั้งไว้       50,000.-  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ   
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 1.2  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน          ตั้งไว้      20,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต)ิ   
           2.  หมวดค่าวัสดุ      รวม     250,000.-  บาท 

2.1  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                              ตั้งไว้     100,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนต าบล ค่าวัสดุไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในภารกิจดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   

2.2  ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                     ตั้งไว้      100,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น  แปรงทาสี ทราย ตะปู กระเบื้อง ฯลฯ    

2.3  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               ตั้งไว้        50,000.-   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามัน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบนซิน ฯลฯ  ส าหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และส าหรับรถยนต์  เครื่องจักรกลที่ส่วนราชการ อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนสนับสนุนกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   

     

     งบลงทุน       รวม    3,775,400.-   บาท 
          1.  หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม         20,000.-  บาท 
 1.1  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    ตั้งไว้        20,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    

   2.  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม    3,755,400.-  บาท 
 2.1  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                ตั้งไว้   3,255,400.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น 
- ค่าก่อสร้างอาคาร                   ตั้งไว้    549,000.-  บาท 

เพื่อจ่ายเป็น 
           1. ก่อสร้างโรงจอดรถ ตั้งไว้ 549,000.00.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถในพ้ืนที่
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง หมู่ที่ 9  ต าบลทุ่งสง  ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 ป้าย โดยด าเนินการตามแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 22560) หน้า 37 ล าดับที่ 1 
  
- ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง                  ตั้งไว้  1,926,200.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
        1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบนใส  - เขตต าบลปริก หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้  892,100.-  
บาท  โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกบ้านนายสว่าง  รอดจันทร์ ท าผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00  เมตร หนา 0.05  เมตร พร้อมวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø 
1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 1 จุดๆ ละ 6 ท่อน และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø 1.00 x 0.60 
เมตร จ านวน 1 จุดๆ ละ 6 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ป้าย   ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558 - 22560) หน้า 23 ล าดับที่ 13(6) 
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          2.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเริ่มจากถนนสาย 41 - สถานีอนามัยบ้านสี่แยก หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่ง
สง ตั้งไว้  1,034,100.- บาท โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองคล้า)  
ท าผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว  335.00 เมตร หนา 0.05  เมตร 
และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 22560) หน้า 21 ล าดับที่ 3 

- ค่าปรับปรุงถนน                   ตั้งไว้  780,200.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
        1. โครงการปรับปรุงถนนในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 1 ตั้งไว้   15,700.-   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
สายสามแยกทุ่งหนักเปล้า – บ้านนายลาด  แก้วช่วย หมู่ที่ 1  ต าบลทุ่งสง  เริ่มจากสามแยกทุ่งหนักเปล้า ถึง 
บ้านนายลาด แก้วช่วย โดยใชห้ินคลุก จ านวน  27.00  ลูกบาศก์เมตร ท าผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  
180.00 เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็ก  ด าเนินการตามแผนผังและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 22560) หน้า 22 ล าดับที่ 
11(8) 
 2.  โครงการปรับปรุงถนนในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 10 ตั้งไว้  117,200.00.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนนสายบ้านนางยินดี  สุขราษฎร์ ถึงเขตต าบลแก้วแสน  หมู่ที่ 7, 10  ต าบลทุ่งสง เริ่มจากสามแยกบ้านนาง
ยินดี   สุขราษฎร์  ถึงเขตต าบลแก้วแสน   โดยใช้หินคลุก จ านวน  201.00 ลูกบาศก์เมตร  ท าผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร  ระยะทาง  1,340.00  เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนว
คันคูเรียบและวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1   ป้าย ด าเนินการตามและข้อก าหนดแผนผังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 22560) หน้า 25 ล าดับที่ 20(2)
 3. โครงการปรับปรุงถนนในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 4 ตั้งไว้  451,100.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
สายบนค่าย หมู่ที่ 4  ต าบลทุ่งสง เริ่มจากสามแยกบ้านนางพรรณี เพชรคง ถึง สามแยกโคกเคียม โดยใช้หินคลุก 
จ านวน 740.00  ลูกบาศก์เมตร  ท าผิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง  3,700.00  เมตร พร้อมวางท่อ
กลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø 1.00 x 0.80 เมตร  จ านวน 1 จุดๆ ละ 6 ท่อน และวางท่อกลม คสล. 
(คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø 1.00 x 0.40 เมตร จ านวน 2 จดุๆ ละ 6 ท่อน เกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วย
รถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคู และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 ป้าย ด าเนินการตามแผนผังและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 22560) หน้า 23 
ล าดับที่ 14(2) 
 4.  โครงการปรับปรุงถนนในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 5 ตั้งไว้   181,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
สายบ้านเชื่อง  แก้วบัวทอง หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง เริ่มจากสามแยกบ้านนายเชื่อง แก้วบัวทอง ถึง ถนนสายสาม
แยกป่ายาง - เขตต าบลแก้วแสน โดยใช้หินคลุก จ านวน  312.00 ลูกบาศก์เมตร  ท าผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร  ระยะทาง  2,080.00  เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคู 
และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1   ป้าย ด าเนินการตามและข้อก าหนดแผนผังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 22560) หน้า 23 ล าดับที ่15(4) 
 5.  โครงการปรับปรุงถนนในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 8 ตั้งไว้  14,300.00.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
สายหน้าเขื่อน หมู่ที่  8 ต าบลทุ่งสง  เริ่มจากถนนสายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่  โดยใช้หินผุ จ านวน  66.00 ลูกบาศก์
เมตร  ท าผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ระยะทาง  440.00  เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถ
บดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคู ด าเนินการตามและข้อก าหนดแผนผังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-22560) หน้า 24 ล าดับที่ 18(1) 
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 2.2.   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้    500,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   รวม   470,000.-  บาท 
     งบด าเนินการ      รวม   470,000.-  บาท 
          1.  หมวดค่าใช้สอย     รวม   470,000.-  บาท 
    1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
                    ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว้  470,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น 

1.1.1  ค่าใช้จ่ายในการโครงการเสริมสร้างเยาวชนคนรักครอบครัว ตั้งไว้  40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
สถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ 
ฯลฯ  
 1.1.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
พิมพ์แบบพิมพ์บัญชีครัวเรือน, ค่าบันทึกข้อมูล และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 1.1.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้  50,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่า
สถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ 
ฯลฯ  

1.1.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลทุ่งสง ตั้งไว้  30,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัด
โครงการ ฯลฯ  
 1.1.5  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการประชุมต่างๆ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ต าบล การจัดประชุมแผนชุมชน ฯลฯ    
 1.1.6  ค่าใช้จ่ายในโครงการธรรมสัญจร ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 

1.1.7  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้น ากลุ่ม/องค์กร ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ตั้งไว้  100,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าการอบรม การดูงาน เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ  
 1.1.8  ค่าใช้จ่ายในโครงการให้การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา (D.A.R.E) ตั้งไว้   
10,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมเยาวชนให้รู้ถึงพิษภัย และแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติด เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ       
 1.1.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม/สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 100,000. - 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การ
จัดโครงการ ฯลฯ  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ       รวม   415,000.-  บาท 
     งบด าเนินการ       รวม   415,000.-  บาท 
           1.  หมวดค่าใช้สอย      รวม   350,000.-  บาท 
         1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ                                               
                         ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                       ตั้งไว้   350,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น 
 1.1.1  ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2558 เป็นเงิน  250,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าท าสนาม ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวลั ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ฯลฯ   

1.1.2  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน  เป็นเงิน 100,000.-   
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา ค่าสมัคร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการ
แข่งขัน ฯลฯ  
 2.  หมวดค่าวัสดุ      รวม      65,000.-  บาท 
    2.1  ประเภทวัสดุกีฬา                                         ตั้งไว้     65,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาและอุปกรณ์ในการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน  เช่น  ฟุตบอล ตะกร้อ  ฯลฯ   
 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม    292,000.-  บาท 
     งบด าเนินการ       รวม    157,000.-  บาท 
           1.  หมวดค่าใช้สอย      รวม    157,000.-  บาท 

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้     30,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญทางศาสนา และประเพณี เป็นต้น 

1.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ                                                
                รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                                       ตั้งไว้    127,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น 
 1.2.1  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 30,000.-  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดท าหมรฺบ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นต าบลทุ่งสง เป็นต้น 

1.2.2  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา และพิธีกรผู้ช่วย ตั้งไว้ 22,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัด
โครงการ ฯลฯ  
 1.2.3  ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจ าปี 2558  เป็นเงิน  
75,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าของช าร่วย ของรางวัล เงินรางวัล ค่าเวที เครื่ องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี 
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ฯลฯ  
งบเงินอุดหนุน             รวม    135,000.-  บาท 
           2.  หมวดเงินอุดหนุน     รวม    135,000.-  บาท 
    2.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                      ตั้งไว้   135,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี้ 
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-  ค่าโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด ประจ าปี 2558  ตั้งไว้  100,000.- บาท  เพ่ือจ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด ประจ าปี 2558 ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอนาบอน   
 -  ค่าโครงการงานประเพณีแห่หมฺรฺบเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  ตั้งไว้ 35,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีแห่หมฺรฺบเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่ที่
ท าการปกครองอ าเภอนาบอน   
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร      รวม   20,000.- บาท 
     งบด าเนินการ      รวม   20,000.- บาท 
          1.  หมวดค่าใช้สอย     รวม   10,000.- บาท 
   1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                  รายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                ตั้งไว้   10,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  

            2.  หมวดค่าวัสดุ     รวม   10,000.-  บาท 
     2.1  ประเภทวัสดุการเกษตร                             ตั้งไว้  10,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น พันธ์พืช พันธ์สัตว์ปีก พันธ์สัตว์น้ าสารเคมีป้องกันแมลงและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  
วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช  เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ต้นกล้า พันธ์ไม้ส าหรับใช้ในการ
เพาะปลูกบ ารุงรักษาประดับตกแต่งสถานที่ราชการ ฯลฯ    
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้            รวม   30,000.-  บาท                                                                                 
     งบด าเนินการ                                                             รวม   30,000.-  บาท 
          1.  หมวดค่าใช้สอย          รวม   30,000.-  บาท 
                1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                  รายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                ตั้งไว้   30,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชด าริ   
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แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา      รวม    1,788,290.-  บาท 
     งบบุคลากร       รวม       426,900.-  บาท 
          1.  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม       426,900.-  บาท 
     1.1  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                 ตั้งไว้      376,680.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่พนักงานจ้าง  จ านวน 3 อัตรา   
     1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง            ตั้งไว้        50,220.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จ านวน  3  อัตรา   
 

     งบด าเนินการ      รวม    1,061,390.-  บาท 
          1.  หมวดค่าตอบแทน     รวม         31,390.-  บาท 

1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่น                                   ตั้งไว้        31,390.-  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณพิีเศษให้แก่พนักงานจ้าง   
2.  หมวดค่าใช้สอย     รวม         30,000.-  บาท 

      2.1  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                ตั้งไว้        30,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)    
     3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รวม    1,000,000.-  บาท 
    3.1  ประเภทค่าไฟฟ้า                                       ตั้งไว้   1,000,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับประปาหมู่บ้าน  
         
 งบลงทุน       รวม       300,000.-  บาท 
          1.  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม       300,000.-  บาท 
 1.1  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  300,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ    
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แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง       รวม       979,170.-  บาท 
     งบกลาง               รวม       979,170.-  บาท 
        1. หมวดงบกลาง      รวม       979,170.-  บาท 

1.1  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม            ตั้งไว้      104,730.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ให้แก่พนักงานจ้าง   

1.2  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์        ตั้งไว้         60,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ส าหรับผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 10 ราย ๆ ละ 500.- บาท/เดือน (12 เดือน)   

1.3  ประเภทเงินส ารองจ่าย                                     ตั้งไว้      502,780.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  และมิได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดรายการใดหรือตั้งไว้ไม่พอจ่าย    

1.4  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน                      ตั้งไว้      150,680.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินเข้าระบบประกันสุขภาพในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ   

1.5 ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  ตั้งไว้  160,980.-  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ของปีงบประมาณ 2558  
 
 
 
 
 
 


