
~ 1 ~ 

 

 

 

 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน          จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
....................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้จัดท าข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรยีบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในคราวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 / 2560 เมื่อวันที ่ 27 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 และนายอ าเภอนาบอนได้อนุมัติเมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

  เพื่อให้การจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
   ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
       

  นายวิธี  สุภาพ 
   (นายวิธี  สุภาพ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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ส่วนที่ 1 

 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

……………………………. 
 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ        
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น ในโอกาสนี้                  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จึงชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561    
ดังต่อไปนี ้

1.   สถานะการคลัง 
  1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงมี
สถานการณ์เงิน  ดังนี ้
1.1.1   เงินฝากธนาคาร จ านวน  38,419,292.52 บาท 
1.1.2   เงินสะสม จ านวน 14,772,994.01 บาท 
1.1.3   ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 15,443,932.94 บาท 
1.1.4   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 14 โครงการ รวม 6,991,170.60 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน - โครงการ รวม  -   บาท 

      1.2  เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท       

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 
(1)   รายรับจริงทั้งสิ้น                       จ านวน 46,894,688.92 บาท ประกอบด้วย 
1.1 หมวดภาษีอากร จ านวน       353,377.61 บาท 
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต            จ านวน       396,371.20 บาท 
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน       273,853.55 บาท 
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน        72,296.00 บาท 
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน        32,200.00 บาท 
1.6 หมวดรายได้จากทุน  จ านวน                0.00 บาท 
1.7 หมวดภาษีจัดสรร จ านวน  20,265,921.56 บาท 
1.8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน   25,500,669 บาท 
(2)   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  3,739,910.00  บาท 
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(3) รายจ่ายจริง            จ านวน 40,968,186.53 บาท  ประกอบด้วย 
3.1 งบกลาง จ านวน    12,450,250.00 บาท 
3.2 งบบุคลากร  จ านวน    12,746,926.55 บาท 
3.3 งบด าเนินการ  จ านวน     7,226,220.98 บาท 
3.4 งบลงทุน  จ านวน     5,940,220.00 บาท 
3.5 งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน         25,000.00 บาท 
3.6 งบเงินอุดหนุน  จ านวน     2,579,569.00 บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน  3,739,910.00 บาท 
(5)   มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่        จ านวน    2,742,752.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน             0.00 บาท 

 
  



~ 6 ~ 
 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
2.1 รายรับ  
 

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2559 

ประมาณการ 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี   2561 

2.1.1  รายไดจ้ัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร 344,306.11 305,500.00 308,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  
และใบอนุญาต 

349,418.87 279,580.00 313,830.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 268,694.72 260,000.00 260,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และการพาณิชย ์

101,604.00 110,000.00 110,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 51,500.00 32,000.00 32,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,115,523.70 987,080.00 1,023,830.00 
2.1.2  รายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 20,019,744.00 18,054,340.00 20,289,340.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,019,744.98 18,054,340.00 20,289,340.00 

2.1.3  รายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,868,118.00 25,690,863.00 27,250,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้แก ่
องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10,868,118.00 
 

25,690,863.00 27,250,000.00 

รวม 32,003,386.68 44,732,283.00 48,563,170.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
2.2  รายจ่าย 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  2559 

ประมาณการ 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 583,391.00 12,604,650.00 14,129,033.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

9,021,571.00 12,741,940.00 13,469,220.00 

งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

7,292,516.00 9,868,093.00 9,188,224.00 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

6,111,218.00 6,902,850.00 8,656,980.00 

งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,877,778.00 2,589,750.00 3,094,713.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,861,474.84 44,732,283.00 48,563,170.00 
รวม 25,861,474.84 44,732,283.00 48,563,170.00 
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ส่วนที่ 2 

 
ข้อบัญญัต ิ

 
เรื่อง 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ด้าน/แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป  
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,386,380.00 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 325,700.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
- แผนงานการศึกษา 10,050,790.00 
- แผนงานสาธารณสุข 325,904.00 
- แผนงานเคหะและชุมชน 8,081,673.00 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 465,000.00 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 665,250.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  
   - แผนงานการเกษตร 80,000.00 
   - แผนงานการพาณิชย์ 2,053,440.00 
ด้านการด าเนนิงานอื่น  
   - แผนงานงบกลาง 14,129,033.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,563,170.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งาน 
 
 
     งบ 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหารงาน
คลัง รวม 

00111 00112 00113 
งบบุคลากร 5,897,420.00 0 1,807,700.00 7,705,120.00 
     เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,571,120.00 0 0 2,571,120.00 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,326,300.00 0 1,807,700.00 5,134,000.00 
งบด าเนินการ 2,294,110.00 20,000.00 501,550.00 2,815,660.00 
     ค่าตอบแทน 178,660.00 0 103,250.00 281,910.00 
     ค่าใชส้อย 1,087,300.00 20,000.00 280,000.00 1,387,300.00 
     ค่าวัสดุ 644,150.00 0 118,300.00 762,450.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 384,000.00 0 0 384,000.00 
งบลงทุน 1,777,600.00 0 63,000.00 1,840,600.00 
     ค่าครุภัณฑ ์ 1,777,600.00 0 63,000.00 1,840,600.00 
งบรายจ่ายอื่น  25,000.00 0 0 25,000.00 
     รายจ่ายอืน่ 25,000.00 0 0 25,000.00 

รวม 9,994,130.00 20,000.00 2,372,250.00 12,386,380.00 
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

งาน 
 
     งบ 

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
รวม 00123 

งบด าเนินการ 311,020.00 311,020.00 
     ค่าใชส้อย 211,020.00 211,020.00 
     ค่าวัสดุ 100,000.00 100,000.00 
งบลงทุน 14,680.00 14,680.00 
     ค่าครุภัณฑ ์ 14,680.00 14,680.00 

รวม 325,700.00 325,700.00 
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แผนงานการศกึษา 
 

งาน 
 
   งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศกึษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา รวม 

00211 00212 
งบบุคลากร 4,063,200.00 0 4,063,200.00 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 4,063,200.00 0 4,063,200.00 
งบด าเนินการ 261,500.00 3,128,090.00 3,389,590.00 
     ค่าตอบแทน 76,500.00 0 76,500.00 
     ค่าใชส้อย 185,000.00 1,497,400.00 1,682,400.00 
     ค่าวัสดุ 0 1,630,690.00 1,630,690.00 
งบลงทุน 0 50,000.00 50,000.00 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000.00 50,000.00 
งบเงนิอุดหนุน 0 2,548,000.00 2,548,000.00 
     เงินอุดหนุน 0 2,548,000.00 2,548,000.00 

รวม 4,324,700.00 5,726,090.00 10,050,790.00 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งาน 
 
        งบ 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่ รวม 

00223 
งบด าเนินการ 125,904.00 125,904.00 
     ค่าใชส้อย 105,904.00 105,904.00 
     ค่าวัสดุ 20,000.00 20,000.00 
งบเงนิอุดหนุน 200,000.00 200,000.00 
     เงินอุดหนุน 200,000.00 200,000.00 

รวม 325,904.00 325,904.00 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งาน 
 
        งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
รวม 

00241 00242 
งบบุคลากร 1,208,060.00 0 1,208,060.00 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,208,060.00 0 1,208,060.00 
งบด าเนินการ 220,400.00 250,000.00 470,400.00 
     ค่าตอบแทน 57,400.00 0 57,400.00 
     ค่าใชส้อย 110,000.00 30,000.00 140,000.00 
     ค่าวัสดุ 53,000.00 220,000.00 273,000.00 
งบลงทุน 20,000.00 6,301,100.00 6,321,100.00 
     ค่าครุภัณฑ ์ 20,000.00 100,000.00 120,000.00 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 6,201,100.00 6,201,100.00 
งบเงนิอุดหนุน 0 82,113.00 82,113.00 
     เงินอุดหนุน 0 82,113.00 82,113.00 

รวม 1,448,460.00 6,663,213.00 8,081,673.00 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

งาน 
 
         งบ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน รวม 
00252 

งบด าเนินการ 365,000.00 365,650.00 
     ค่าใชส้อย 365,000.00 365,650.00 
งบเงนิอุดหนุน 99,350.00 99,350.00 
     เงินอุดหนุน 99,350.00 99,350.00 

รวม 465,000.00 465,000.00 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งาน 
 
         งบ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น รวม 

00262 00263 
งบด าเนินการ 300,000.00 200,000.00 500,000.00 
     ค่าใชส้อย 300,000.00 200,000.00 500,000.00 
งบเงนิอุดหนุน 0 165,250.00 165,250.00 
     เงินอุดหนุน 0 165,250.00 165,250.00 

รวม 300,000.00 365,250.00 665,250.00 
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แผนงานการเกษตร 
 

งาน 
 
         งบ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้ รวม 

00321 00322 
งบด าเนินการ 30,000.00 50,000.00 80,000.00 
     ค่าใชส้อย 10,000.00 50,000.00 60,000.00 
     ค่าวัสดุ 20,000.00 0 20,000.00 

รวม 30,000.00 50,000.00 80,000.00 
 
 
 
แผนงานการพาณชิย ์
 

งาน 
       งบ 

งานกิจการประปา 
รวม 

00332 
งบบุคลากร 492,840.00 492,840.00 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 492,840.00 492,840.00 
งบด าเนินการ 1,130,000.00 1,130,000.00 
     ค่าใชส้อย 30,000.00 30,000.00 
     ค่าวัสดุ 100,000.00 100,000.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000.00 1,000,000.00 
งบลงทุน 430,600.00 430,600.00 
     ค่าครุภัณฑ ์ 280,600.00 280,600.00 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000.00 150,000.00 

รวม 2,053,440.00 2,053,440.00 
 
แผนงานงบกลาง 
 

งาน 
        งบ 

งานงบกลาง 
รวม 

00411 
งบกลาง 14,129,033.00 14,129,033.00 
     งบกลาง 14,129,033.00 14,129,033.00 

รวม 14,129,033.00 14,129,033.00 
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่สง 
อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

************************ 
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
และโดยอนุมัตขิองนายอ าเภอนาบอน   
  ข้อ 1.  ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญติั งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
  ข้อ 2.  ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น    
48,563,170.00 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
  ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 48,563,170.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 

ด้าน/แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทัว่ไป  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,386,380.00 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 325,700.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
- แผนงานการศึกษา 10,050,790.00 
- แผนงานสาธารณสุข 325,904.00 
- แผนงานเคหะและชุมชน 8,081,673.00 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 465,000.00 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 665,250.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  
   - แผนงานการเกษตร 80,000.00 
   - แผนงานการพาณิชย์ 2,053,440.00 
ด้านการด าเนนิงานอื่น  
   - แผนงานงบกลาง 14,129,033.00 

รวม 48,563,170.00 
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ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ 

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี ้
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
      (ลงนาม)     นายวิธี สุภาพ 
            (นายวิธี  สภุาพ) 
          ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงนาม)     นางวันเพ็ญ เต็มรัตน ์
     ( นางวันเพ็ญ เต็มรัตน ์) 
ต าแหน่ง  ปลดัอ าเภอรักษาราชการแทน 
                   นายอ าเภอนาบอน 
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ประจ าปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

1. รายได้จัดเก็บเอง       
หมวดภาษีอากร       
     ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน 129,609.85 200,606.75 197,937.71 201,000.00 0 201,000.00 
     ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่ 76,401.51 87,903.83 96,860.00 88,000.00 0 88,000.00 
     ประเภทภาษีปูาย                                                    16,216.00 16,472.00 21,592.40 16,500.00 +15.15 19,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 222,227.36 304,982.58 316,390.11 305,500.00  308,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั และใบอนญุาต         
     ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน    1,310.00 1,750.00 1,790.00 1,750.00 0 1,750.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  1,980.30 4,621.90 2,000.00 0 2,000.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 158,150.00 179,360.00 226,150.00 179,500.00 +11.42 200,000.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์  1,580.00 1,620.00 1,580.00 0 1,580.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมอื่นๆ  4,321.00 3,580.00 4,350.00 -19.54 3,500.00 
     ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                   800.00 12,400.00 5,500.00 12,400.00 -59.68 5,000.00 
     ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา   78,384.50 318,130.00 102,556.97 78,000.00 +28.21 100,000.00 
             รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนุญาต   238,644.50 214,538.72 345,818.87 279,580.00  313,830.00 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              
     ประเภทดอกเบ้ีย 330,700.73 199,678.48 268,694.72 260,000.00 0 260,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพยส์ิน        330,700.73 199,678.48 268,694.72 260,000.00  260,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                               
     ประเภทรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 128,182.00 42,312.00 42,146.00 110,000.00 0 110,000.00 

     รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์                         128,182.00 42,312.00 42,146.00 110,000.00  110,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
     ประเภทค่าขายแบบแปลน                                                           97,700.00 161,500.00 50,000.00 30,000.00 0 30,000.00 
     ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                        62,164.50 2,000.00 1,500.00 2,000.00 0 2,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 159,864.50 163,500.00 51,500.00 32,000.00  32,000.00 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

2.  ภาษีจัดสรร       
หมวดภาษีจัดสรร       
     ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,154,855.77 7,666,906.12 9,820,153.40 8,000,000.00 +22.50 9,800,000.00 
     ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรเงินรายได้ 3,435,786.81 3,407,823.04 3,360,566.27 3,535,000.00 -3.82 3,400,000.00 
     ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ 114,828.33 178,110.64 131,267.71 170,000.00 -11076 150,000.00 
     ประเภทภาษีสุรา                                                                   1,537,450.45 1,739,265.84 1,716,910.61 1,739,300.00 0 1,739,300.00 
     ประเภทภาษีสรรพสามิต                                                       2,092,575.95 2,997,970.82 3,694,476.01 3,000,000.00 +20.00 3,600,000.00 
     ประเภทค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปุาไม้ 

29,605.00 28,097.00 26,602.00 28,000.00 0 28,000.00 

     ประเภทค่าภาคหลวงแร่                                                           110,796.99 168,300.14 30,972.97 110,000.00 -9.09 100,000.00 
     ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                               120,485.54 85,785.04 190,792.01 120,000.00 0 120,000.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                               

1,585,012.00 1,340,509.00 1,044,944.00 1,350,000.00 0 1,350,000.00 

     ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล - 510.00 3,060.00 2,040.00 0 2,040.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,181,396.84 17,613,277.64 20,019,744.98 18,054,340.00  20,289,340.00 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

3.  เงินอุดหนุนทั่วไป       
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                              
     ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

12,814,840.00 12,478,597.00 10,868,118.00 25,690,863.00 +6.07 27,250,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                        12,814,840.00 12,478,597.00 10,868,118.00 25,690,863.00  27,250,000.00 
รวมทุกหมวด 32,075,855.93 31,321,869.00 31,912,412.68 44,732,283.00  48,563,170.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

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

 

ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น  48,563,170.00  บาท     แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บ 

 
1.   หมวดภาษีอากร      รวม 308,000.00 บาท 
1.1   ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 201,000.00 บาท 
 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา       
1.2   ประเภทรายรับภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 88,000.00 บาท 
 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา    
1.3 ประเภทรายรับภาษีปูาย                                                    จ านวน 19,000.00 บาท 
 ประมาณการไวสู้งกว่าปีที่ผ่านมา    
2. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนุญาต   รวม 313,830.00 บาท 
2.1 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน    จ านวน 1,750.00 บาท 
 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา    
2.2 ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000.00 บาท 
 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา    
2.3 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จ านวน 200,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา    
2.4 ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,580.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
2.5 ประเภทค่าธรรมเนียมอื่นๆ จ านวน 3,500.00 บาท 
 ประมาณการไวต้่ ากว่าปีที่ผ่านมา    
2.6 ประเภทรายรับค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                   จ านวน 5,000.00 บาท 
 ประมาณการไวต้่ ากว่าปีที่ผ่านมา      
2.7 ประเภทรายรับค่าปรับการผิดสัญญา   จ านวน 100,000.00 บาท 
 ประมาณการไวสู้งกว่าปีที่ผ่านมา                
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        รวม 260,000.00 บาท 
3.1 ประเภทรายรับดอกเบ้ีย จ านวน 260,000.00 บาท 
 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา    
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                         รวม 100,000.00 บาท 
4.1 ประเภทรายรับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 110,000.00 บาท 
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 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา           
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 32,000.00 บาท 
5.1 ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน                                                           จ านวน 30,000.00 บาท 
 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา    
5.2 ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                        จ านวน 2,000.00 บาท 
 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา       

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. หมวดภาษีจัดสรร                                                             รวม 20,289,340.00 บาท 
1.1 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,800,000.00 บาท 
 ประมาณการไวสู้งกว่าปีที่ผ่านมา       
1.2 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 3,400,000.00 บาท 
 ประมาณการไวต้่ ากว่าปีที่ผ่านมา        
1.3 ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 150,000.00 บาท 
 ประมาณการไวต้่ ากว่าปีทีผ่่านมา       
1.4 ประเภทรายรับภาษีสุรา                                                                   จ านวน 1,739,300.00 บาท 
 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว    
1.5 ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต                                                       จ านวน 3,600,000.00 บาท 
 ประมาณการไวสู้งกว่าปีที่ผ่านมา    
1.6 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนยีมตาม

กฎหมายว่าด้วยปุาไม ้
จ านวน 28,000.00 บาท 

 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา    
1.7 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่                                                           จ านวน 100,000.00 บาท 
 ประมาณการไวต้่ ากว่าปีที่ผ่านมา           
1.8 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                               จ านวน 120,000.00 บาท 
 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา    
1.9 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                               
จ านวน 1,350,000.00 บาท 

 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา      
1.10 ประเภทค่าธรรมเนียมและคา่ใช้น้ าบาดาล จ านวน 2,040.00 บาท 
 ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา    

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                        รวม 27,250,000.00 บาท 
1.1 ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
จ านวน 27,250,000.00 บาท 

 ประมาณการไวสู้งกว่าปีที่ผ่านมา    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

อ าเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

แผนงานบริหารงานทั่วไป       
งานบริหารทั่วไป       
งบบุคลากร       
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก   506,986.06 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 514,080.00 
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก   

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

0 42,120.00 

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

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

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล         

1,805,520.00 1,864,800.00 1,800,000.00 1,886,400.00 0 1,886,400.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,842,033.28 2,549,520.00 2,484,720.00 2,571,120.00  2,571,120.00 
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** 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   1,192,718.34 1,524,404.51 1,656,660.00 1,793,780.00 +11.41 1,998,420.00 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 137,109.26 84,702.86 95,040.00 15,400.00 -1.04 15,240.00 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง   103,983.87 109,200.00 121,800.00 210,000.00 0 210,000.00 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 684,800.00 1,070,760.00 1,073,680.00 1,113,640.00 -8.53 1,018,640.00 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 336,660.00 3,900.00 85,140.00 84,000.00 0 84,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,455,271.47 2,792,967.37 3,032,320.00 3,216,820.00  3,326,300.00 
รวมงบบุคลากร 4,937,304.75 5,342,487.37 5,517,040.00 5,787,940.00  5,897,420.00 

งบด าเนินการ       
ค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก ่อบต.ทุ่งสง 

416,514.25 230,100.00 238,000.00 243,320.00 -99.07 2,260.00 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

4,160.00 10,260.00 14,160.00 
 

6,480.00 +54.32 10,000.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    109,450.00 122,400.00 102,800.00 122,120.00 +28.23 156,600.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   0 0 0 9,800.00 0 9,800.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   6,139.00 0 0 0  0 

รวมค่าตอบแทน 536,263.25 362,760.00 354,960.00 381,720.00  178,660.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   216,375.00 317,900.00 251,630.00 528,800.00 -31.2 363,800.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   15,155.00 29,450.00 50,396.00 115,000.00 +100 230,000.00 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

42,760.00 120,784.00 34,581.00 162,000.00 +142.92 393,500.00 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม  60,965.25 140,158.40 65,573.14 80,000.00 +25 100,000.00 
รวมค่าใช้สอย 335,255.25 608,292.40 402,180.14 885,800.00  1,087,300.00 

ค่าวัสด ุ       
ประเภทวัสดุส านักงาน   124,904.00 68,458.00 99,719.00 100,000.00 0 100,000.00 
ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   6,285.00 1,600.00 2,700.00 5,000.00 +200 15,000.00 
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   18,249.00 9,807.00 13,273.00 20,000.00 0 20,000.00 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   21,362.47 19,983.20 45,203.58 100,000.00 0 100,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   182,614.37 159,876.25 191,726.91 158,000.00 +26.58 200,000.00 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   11,890.00 7,546.00 24,086.00 20,000.00 0 20,000.00 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   68,821.00 43,436.00 64,224.00 50,000.00 0 50,000.00 
ประเภทวัสดุอื่นๆ 76,000.00 88,000.00 88,000.00 0 +100 139,150.00 

รวมค่าวัสด ุ 510,125.84 398,706.45 528,932.49 453,000.00  644,150.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

ค่าสาธารณูปโภค       
ประเภทค่าไฟฟูา                                                             225,297.65 236,360.36 212,769.70 260,000.00 +7.69 280,000.00 
ประเภทค่าโทรศัพท์   5,264.40 5,279.96 4,574.25 12,000.00 0 12,000.00 
ประเภทค่าไปรษณีย ์ 12,552.00 18,757.00 12,991.00 30,000.00 0 30,000.00 
ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   48,692.00 54,940.00 54,940.00 62,000.00 0 62,000.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค 291,806.05 315,337.32 285,274.95 364,000.00  384,000.00 
รวมงบด าเนนิการ 1,518,190.50 1,685,096.17 1,571,367.58 2,084,520.00  2,294,110.00 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 23,700.00 10,000.00 40,500.00 99,000.00 +59.09 40,500.00 
ประเภทครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 +100 1,253,000.00 
ประเภทครุภัณฑไ์ฟฟูาและวิทย ุ 0 0 39,000.00 0 +100 194,800.00 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 0 +100 131,700.00 
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 35,620.00 2,179,000.00 0 12,000.00 +380 57,600.00 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  13,600.00 27,821.06 0 100,000.00 0 100,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 72,920.00 2,216,821.06 79,500.00 211,000.00  1,777,600.00 
รวมงบลงทุน 72,920.00 2,216,821.06 79,500.00 211,000.00  1,777,600.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

งบรายจ่ายอื่น       
งบรายจ่ายอื่น       
ประเภทรายจ่ายอ่ืน       
     ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินฯ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0 25,000.00 

รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00  25,000.00 
รวมงบรายจา่ยอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00  25,000.00 

งบเงนิอุดหนุน       
เงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 20,000.00 15,000.00 15,000.00 -100 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000.00 15,000.00 15,000.00  0 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000.00 15,000.00 15,000.00  0 

รวมงานบริหารทั่วไป 7,068,675.14 9,289,404.60 7,207,907.58 8,123,460.00  9,994,130.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ    
  ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

0 0 0 20,000.00 0 20,000.00 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000.00  20,000.00 
รวมงบด าเนนิงาน 0 0 0 20,000.00  20,000.00 

รวมงานวางแผนสถิติและวชิาการ 0 0 0 20,000.00  20,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

งานบริหารงานคลัง       
งบบุคลากร       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   771,825.00 897,016.00 984,600.00 1,066,800.00 +10.37 1,177,380.00 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 17,897.14 0 0 0 0 0 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 42,000.00 
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า                                               152,220.00 214,820.00 221,820.00 236,700.00 8.14 255,960.00 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลกูจ้างประจ า                                27,780.00 1,690.00 0 0 0 0 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 201,980.00 260,961.28 302,520.00 320,760.00 +2.99 330,360.00 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,760.00 14,856.76 16,320.00 9,420 -78.77 2,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,248,462.14 1,431,344.04 1,567,260.00 1,675,680.00  1,807,700.00 
รวมงบบุคลากร 1,248,462.14 1,431,344.04 1,567,260.00 1,675,680.00  1,807,700.00 

งบด าเนินการ       
ค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

376,084.26 120,110.00 131,820.00 137,500.00 -97.64 3,250.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    68,400.00 77,400.00 33,290.00 36,000.00 0 36,000.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   17,016.00 25,742.00 19,008.00 27,600.00 +131.88 64,000.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   0 13,350.00 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 461,500.26 236,602.00 184,118.00 201,100.00  103,250.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   14,154.05 29,890.00 15,145.00 45,000.00 -88.89 5,000.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   0 1,100.00 0 10,000.00 0 10,000.00 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

7,800.00 23,780.00 13,146.00 200,000.00 +25 250,000.00 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (รายจา่ยเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

6,130.00 25,250.00 7,200.00 15,000.00 0 15,000.00 

รวมค่าใช้สอย 28,084.05 80,020.00 35,491.00 270,000  280,000.00 
ค่าวัสด ุ       
ประเภทวัสดุส านักงาน   37,881.15 40,212.45 36,259.15 84,000.00 -40.48 50,000.00 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   580.00 640.00 0 5,000.00 0 5,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   4,400.00 1,200.00 1,460.00 3,300.00 0 3,300.00 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   4,500.00 4,500.00 4,320.00 10,000.00 0 10,000.00 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   49,823.00 49,075.00 59,360.00 50,000.00 0 50,000.00 

รวมค่าวัสด ุ 97,184.15 95,627.45 101,399.15 152,300.00  118,300.00 
รวมงบด าเนนิการ 371,955.89 412,249.45 321,008.15 623,400.00  501,550.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ป ี2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 0 8,000.00 16,000.00 5,350.00 +516.82 33,000.00 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 46,000.00 0 0 0 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000.00 0 30,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 8,000.00 62,000.00 35,350.00  63,000.00 
รวมงบลงทุน 0 8,000.00 62,000.00 35,350.00  63,000.00 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,835,230.60 1,851,593.49 1,950,268.15 2,334,430.00  2,372,250.00 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,195,833.28 1,851,593.49 9,158,175.73 10,477,890.00  12,386,380.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน       
งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

15,860.00 7,860.00 34,208.00 81,000.00 +160.51 211,020.00 

รวมค่าใช้สอย 15,860.00 7,860.00 34,208.00 81,000.00  211,020.00 
ค่าวัสด ุ       
ประเภทค่าเครื่องแต่งกายของ อปพร. 0 0 70,000.00 0 +100 100,000.00 
ประเภทวัสดุอื่นๆ 0 33,350.00 0 0 0 0 

รวมค่าวัสด ุ 0 33,350.00 70,000.00 0  100,000.00 
รวมงบด าเนนิงาน 15,860.00 41,210.00 104,208.00 81,000.00  311,020.00 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ 72,000.00 0 0 0 0 0 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 0 0 +100 700.00 
ประเภทครุภัณฑ์อื่น 0 0 0 0 +100 13,980.00 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 72,000.00 0 0 0  14,680.00 
รวมงบลงทุน 72,000.00 0 0 0  14,680.00 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคีภัย 87,860.00 41,210.00 104,208.00 81,000.00  325,700.00 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 87,860.00 41,120.00 104,208.00 81,000.00  325,700.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

แผนงานการศกึษา       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       
งบบุคลากร       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   188,308.93 241,980.00 265,410.00 2,846,080.00 +8.64 3,091,920.00 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 8,280.00 0 0 0 0 0 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 43,920.00 102,778.55 135,720.00 925,481.00 -0.06 924,960.00 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 60,840.00.00 -23.87 46,320.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 240,508.93 344,758.55 401,130.00 3,832,401.00  4,063,200.00 
รวมงบบุคลากร 240,508.93 344,758.55 401,130.00 3,832,401.00  4,063,200.00 

งบด าเนินการ       
ค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

945,850.00 256,710.00 280,130.00 310,470.00 -98.23 5,500.00 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

0 420.00 0 3,000.00 0  3,000.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    23,800.00 27,500.00 5,000.00 0 0 0 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   1,600.00 5,440.00 2,040.00 69,600.00 -2.3 68,000.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   0 0 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 971,250.00 290,070.00 287,170.00 383,070.00  76,500.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
 

ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   55,950.00 4,900.00 12,700.00 50,000.00 -100 0 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

18,270.00 15,762.00 25,204.00 65,679.00  185,000.00 

รวมค่าใช้สอย 74,220.00 20,662.00 37,904.00 115,679.00  185,000.00 
รวมงบด าเนนิงาน 531,292.00 310,732.00 325,074.00 498,749.00  261,500.00 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทครุภัณฑอ์ื่น 0 0 99,300.00 0 0 0 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 99,300.00 0  0 
รวมงบลงทุน 0 0 99,300.00 0  0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 1,285,978.93 655,490.55 825,504.00 4,331,150.00  4,324,700.00 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

79,994.00 1,660,717.00 1,344,255.00 1,693,100.00 -11.56 1,497,400.00 

รวมค่าใช้สอย 79,994.00 1,660,717.00 1,344,255.00 1,693,100.00  1,497,400.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
 

ค่าวัสด ุ        
ประเภทอาหารเสริม(นม) 1,720,481.23 1,572,887.87 1,543,812.32 1,635,403.00 -0.29 1,630,690.00 

รวมค่าวัสด ุ 2,962,781.23 1,572,887.87 1,543,812.32 1,635,403.00  1,630,690.00 
รวมงบด าเนนิงาน 2,290,012.76 3,233,604.87 2,888,067.32 3,328,503.00  3,128,090.00 

งบลงทุน       
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง       
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 0 +100 50,000.00 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0  50,000.00 
รวมงบลงทุน 0 0 0 0  50,000.00 

       
งบเงนิอุดหนุน       
เงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   2,520,000.00 2,465,000.00 2,403,000.00 2,471,000.00 +3.12 2,548,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 2,520,000.00 2,465,000.00 2,403,000.00 2,471,000.00  2,548,000.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 2,520,000.00 2,465,000.00 2,403,000.00 2,471,000.00  2,548,000.00 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,546,012.76 5,698,604.87 5,291,067.32 5,799,503.00  5,726,090.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

46,500.00 160,797.00 0 0 0 0 

รวมค่าใช้สอย 46,500.00 106,797.00 0 0  0 
รวมงบด าเนนิงาน 46,500.00 106,797.00 0 0  0 

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดบั 46,500.00 106,797.00 0 0  0 
รวมแผนงานการศึกษา 6,895,254.16 6,460,892.42 6,116,571.32 10,130,653.00  10,050,790.00 

แผนงานสาธารณสุข         
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   0 0 0 5,000.00 0 5,000.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

0 0 0 10,000.00 +900 100,000.00 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000.00  105,904.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
 

ค่าวัสด ุ        
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์   18,900.00 33,000.00 0 20,000.00 0 20,000.00 

รวมค่าวัสด ุ 18,900.00 33,000.00 0 20,000.00  20,000.00 
รวมงบด าเนนิงาน 18,900.00 33,000.00  35,000.00  125,904.00 

งบเงนิอุดหนุน       
เงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์   

225,000.00 275,000.00 274,778.00 0 +100 200,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 225,000.00 275,000.00 274,778.00 0  200,000.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 225,000.00 275,000.00 274,778.00 0  200,000.00 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุ
อื่น 

243,900.00 308,000.00 274,778.00 35,000.00  325,000.00 

รวมแผนงานสาธารณสุข 243,900.00 308,000.00 274,778.00 35,000.00  325,000.00 
 
 
  



~ 38 ~ 
 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
 

แผนงานเคหะและชุมชน         
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       
งบบุคลากร       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   561,351.00 579,212.14 694,876.45 762,120.00 +9.91 837,660.00 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 11,575.00 6,444.10 5,770.00 0 0 0 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 42,000.00 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 216,240.00 276,120.00 295,080.00 305,040.00 +6.02 323,400.00 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,700.00 18,720.00 23,760.00 13,800.00 -63.77 5,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 865,866.00 922,496.24 1,061,486.45 1,122,960.00  1,208,060.00 
รวมงบบุคลากร 865,866.00 922,496.24 1,061,486.45 1,122,960.00  1,208,060.00 

งบด าเนินการ       
ค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

286,162.87 100,000.00 117,200.00 103,000.00 -80.58 20,000.00 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

0 0 5,400.00 2,000.00 +150 5,000.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    9,350.00 10,500.00 0 0 0 0 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   12,317.00 13,767.00 32,010.00 32,400.00 0 32,400.00 

รวมค่าตอบแทน 307,829.87 124,267.00 154,610.00 137,400.00  57,400.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   5,890.00 5,00.00 36,425.00 100,000.00 -80 20,000.00 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

2,900.00 4,720.00 1,960.00 30,000.00 +166.67 80,000.00 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (รายจา่ยเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

800.00 3,740.00 7,500.00 10,000.00 0 10,000.00 

รวมค่าใช้สอย 9,590.00 13,460.00 45,885.00   140,000.00  110,000.00 
ค่าวัสด ุ       
ประเภทวัสดุส านักงาน   0 12,817.00 13,440.00 26,000.00 -23.08 20,000.00 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง 0 0 0 94,000.00 -100 0 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   450.00 0 0 5,000.00 0 5,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   7,800.00 4,100.00 2,420.00 7,200.00 +11.11 8,000.00 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   15,352.00 32,086.00 27,636.00 20,000.00 0 20,000.00 

รวมค่าวัสด ุ 23,602.00 49,003.00 43,496.00 152,200.00  53,000.00 
รวมงบด าเนนิงาน 199,708.00 1,109,226.24 243,991.00 429,600.00  220,400.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 0 14,000.00 0 0 0 0 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 16,000.00 0 0 0 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    

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

รวมค่าครุภัณฑ ์ 12,990.00 14,000.00 16,000.00 20,000.00  20,000.00 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

211,677.00 0 0 0 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 211,677.00 0 0 0  0 
รวมงบลงทุน 224,667.00 14,000.00 16,000.00 20,000.00  20,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 1,431,554.87 1,123,226.24 1,321,477.45 1,572,560.00  1,448,460.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

งานไฟฟ้าถนน       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,000.00 0 0 20,000.00 0 20,000.00 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (รายจา่ยเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

0 0 0 10,000.00 0 10,000.00 

รวมค่าใช้สอย 1,000.00 0 0 30,000.00  30,000.00 
ค่าวัสด ุ       
ประเภทวัสดไุฟฟูาและวิทยุ                                                     66,770.00 69,810.00 89,190.00 72,270.73 +38.37 100,000.00 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                        101,715.00 102,927.00 70,780.00 60,000.00 +66.67 100,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                        0 0 0 20,000.00 0 20,000.00 

รวมค่าวัสด ุ 168,485.00 172,737.00 159,970.00 152,270.73  220,000.00 
รวมงบด าเนนิงาน 169,485.00 172,737.00 159,970.00 182,270.73  250,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  0 0 0 100,000.00 0 100,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0 100,000.00  100,000.00 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง       
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                 4,467,800.00 2,822,868.78 5,323,718.00 6,005,500.00 -0.07 6,001,100.00 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

454,493.00 491,921.00 309,400.00 310,000.00 -3.23 300,000.00 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,922,293.00 3,314,789.78 5,633,118.00 6,215,500.00  6,201,100.00 
รวมงบลงทุน 4,922,293.00 3,314,789.78 5,633,118.00 6,315,500.00  6,301,100.00 

งบเงนิอุดหนุน       
เงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์   

0 0 0 67,729.27 +21.24 82,113.00 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 67,729.27  82,113.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 67,729.27  82,113.00 
รวมงานไฟฟ้าถนน 5,091,778.00 3,487,526.78 5,793,088.00 6,565,500.00  6,633,213.00 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,523,332.87 4,610,753.02 7,117,565.45 8,138,060.00  8,081,673.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน         
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

314,119.00 202,379.00 297,015.50 470,000.00 -22.20 365,650.00 

รวมค่าใช้สอย 314,119.00 202,379.00 297,015.50    470,000.00  365,650.00 
รวมงบด าเนนิงาน 314,119.00 202,379.00 297,015.50 470,000.00  365,650.00 

งบเงนิอุดหนุน       
เงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                                           0 0 0 0 +100 99,350.00 

รวมเงินอุดหนนุ 0 0 0 0  99,350.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0  99,350.00 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

314,119.00 202,379.00 297,015.50 470,000.00  465,000.00 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 314,119.00 202,379.00 297,015.50 470,000.00  465,000.00 
 

 

  



~ 44 ~ 
 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         
งานกีฬาและนันทนาการ       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติที่ไม่เข้า
ลักษณะประเภทรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

321,211.00 323,955.00 14,450.00 35,000.00 +757.14 300,000.00 

รวมค่าใช้สอย 321,211.00 323,955.00 14,450.00 35,000.00  300,000.00 
ค่าวัสด ุ       
ประเภทวัสดุกีฬา 65,000.00 65,000.00 64,648.00 5,000.00 -100 0 

รวมค่าวัสด ุ 65,000.00 65,000.00 64,648.00 5,000.00  0 
รวมงบด าเนนิงาน 386,211.00 388,955.00 79,098.00 40,000.00  300,000.00 

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 386,211.00 388,955.00 79,098.00 40,000.00  300,000.00 
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,410.00 7,776.00 9,200.00 30,000.00 0 30,000.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

110,370.00 89,700.00 215,528.00 122,000.00 +39.34 170,000.00 

รวมค่าใช้สอย 132,780.00 97,476.00 224,728.00 152,000.00  200,000.00 
รวมงบด าเนนิงาน 132,780.00 97,476.00 224,728.00 152,000.00  200,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

งบเงนิอุดหนุน       
เงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                                           138,750.00 135,000.00 135,000.00 138,750.00 +19.1 165,250.00 

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 271,530.00 232,476.00 359,728.00 290,750.00  365,250.00 
รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ

นันทนาการ 
657,741.00 621,431.00 438,826.00 330,750.00  665,250.00 

แผนงานการเกษตร         

งานส่งเสริมการเกษตร       

งบด าเนินการ       

ค่าใช้สอย       

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

0 0 0 10,000.00 0 10,000.00 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000.00  10,000.00 
ค่าวัสด ุ       
ประเภทวัสดุการเกษตร 2,270.00 1,250.00 9,280.00 10,000.00 0 20,000.00 

รวมค่าวัสด ุ 2,270.00 1,250.00 9,280.00 10,000.00  20,000.00 
รวมงบด าเนนิงาน 2,270.00 1,250.00 9,280.00 20,000.00  30,000.00 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 2,270.00 1,250.00 9,280.00 20,000.00  30,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

0 10,035.00 10,676.00 35,000.00 +42.85 50,000.00 

รวมค่าใช้สอย 13,541.00 10,035.00 10,676.00 35,000.00  50,000.00 
รวมงบด าเนนิงาน 13,541.00 10,035.00 10,676.00 35,000.00  50,000.00 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ 15,811.00 10,035.00 10,676.00 35,000.00  50,000.00 
รวมแผนงานการเกษตร 15,811.00 11,285.00 19,956.00 55,000.00  80,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

แผนงานการพาณชิย์         
งานกิจการประปา       
งบบุคลากร       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                             261,400.00 369,480.00 406,890.00 420,000.00 +3.06 432,840.00 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 78,200.00 52,740.00 67,765.00 63,280.00 +6.61 60,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 339,600.00 422,220.00 474,655.00 483,280.00  492,840.00 
รวมงบบุคลากร 339,600.00 422,220.00 474,655.00 483,280.00  492,840.00 

งบด าเนินการ       
ค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

55,913.00 10,100.00 33,980.00 35,000.00 -100 0 

รวมค่าตอบแทน 55,913.00 10,100.00 33,980.00 35,000.00  35,000.00 
ค่าใช้สอย       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพยส์ิน 0 16,000.00 0 23,000.00  30,000.00 

รวมค่าใช้สอย 0 16,000.00 0 23,000.00  30,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

ค่าวัสด ุ       
ประเภทวัสดุก่อสร้าง 0 0 67,988.00 100,000.00 0 100,000.00 

รวมค่าวัสด ุ 0 0 67,988.00 100,000.00  100,000.00 
ค่าสาธารณูปโภค       
ประเภทค่าไฟฟูา                                                              977,413.87 945,295.21 956,084.84 1,180,000.00 -15.25 1,000,000.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค 977,413.87 945,295.21 956,084.84 1,180,000.00  1,000,000.00 
รวมงบด าเนนิงาน 1,339,685.87 971,395.21 1,058,052.84 1,338,000.00  1,130,000.00 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร 0 0 0 0 +100 280,600.00 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0 0  280,600.00 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

72,240.00 53,000.00 221,300.00 220,000.00 -31.82 150,000.00 

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 72,240.00 53,000.00 221,300.00 220,000.00  150,000.00 
รวมงบลงทุน 72,2340.00 53,000.00 221,300.00 220,000.00  430,600.00 

รวมงานกิจการประปา 1,445,166.87 1,446,615.21 1,754,007.84 2,041,280.00  2,053,440.00 
รวมแผนงานการพาณิชย ์ 1,445,166.87 1,446,615.21 1,754,007.84 2,041,280.00  2,053,440.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

แผนงานงบกลาง       
งานงบกลาง       
งบงบกลาง       
งบกลาง       
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        112,919.00 99,317.00 119,100.00 158,373.00 -4.35 151,482.00 
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 9,222,000.00 +3.88 9,579,600.00 
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 0 2,499,200.00 +42.13 3,552,000.00 
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 58,500.00 76,500.00 90,000.00 96,000.00 +25 120,000.00 
ประเภทเงินส ารองจ่าย                                                16,000.00 52,760.00 30,165.00 501,033.00 -35.87 321,319.00 
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      113,000.00 150,680.00 157,070.00 305,630.00 -37.34 191,500.00 
ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

446,219.00 160,980.00 187,056.00 190,414.00 +11.93 213,132.00 

รวมงบกลาง 446,219.00 540,237.00 583,391.00 12,972,650.00  14,129,033.00 
รวมแผนงานงบกลาง 446,219.00 540,237.00 583,391.00 12,972,650.00  14,129,033.00 

รวมทุกแผนงาน 25,534,309.64  25,383,800.74 25,861,474.84 44,732,283.00  48,563,170.00 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

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

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     48,563,170.-  บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ภาษี
จัดสรร และเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป                     รวม        9,994,130.-  บาท 

     งบบุคลากร       รวม          5,897,420.-  บาท 
           เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     รวม          2,571,120.-  บาท    
 เงินเดือนนายก/รองนายก     จ านวน         514,080.-  บาท           
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 244,800.- บาท 
  2. เงินค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 269,280.- บาท    
 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  จ านวน   42,120.-  บาท    
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  1. เงินประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 21,000.- บาท 
  2. เงินประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 21,120.- บาท 
 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จ านวน           42,120.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. เงินค่าตอบแทนพเิศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 21,000.- บาท 
  2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 21,120.- บาท   
 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน     86,400.-  บาท  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400.- บาท   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน        1,886,400.-  บาท       

  เพื่อจ่ายเป็น 
         -  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        เป็นเงิน        134,640.-  บาท 
         -  ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นเงิน        110,160.-  บาท 
         -  ค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 18 คน เป็นเงิน 1,555,200.-  
บาท 
         -  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นเงิน          86,400.-  บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม      3,326,300.-  บาท   
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล      จ านวน  1,998,420.-  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน 6  อัตรา   
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล   จ านวน      15,240.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) และเงนิค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล         
 เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน      210,000.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส านักงาน
ปลัด    

ค่าตอบแทนจา้งพนักงานจ้าง      จ านวน    1,018,640.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างจ านวน 9 อัตรา 
  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา 
  2. พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 7 อัตรา   
 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน        84,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 7 อัตรา 
  1. พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 7 อัตรา   

   งบด าเนินการ        รวม    2,294,110.-  บาท 

         ค่าตอบแทน       รวม     178,660.-  บาท 
       ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ทุ่งสง จ านวน     2,260.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
และค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน       10,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง   

ค่าเช่าบ้าน                          จ านวน    156,600.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 4 อัตรา   

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน       9,800.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล และผู้บริหาร   

          ค่าใชส้อย               รวม    1,087,300.-  บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               จ านวน     363,800.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น  

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



~ 52 ~ 
 

 

 -  ค่าจ้างจัดท าสื่อโฆษณาเผยแพร่  เช่น จัดท าวารสาร จัดท าปฏิทิน ฯลฯ ตั้งไว้  60,000. - 
บาท    

 -  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ  ตั้งไว้  10,000.-  บาท  
 -  ค่าตอบรับสิ่งพิมพ์ ค่าวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน วารสารส่วนท้องถิ่นและหนังสืออื่น 

ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในงานราชการ  ตั้งไว้  43,800.- บาท   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน   230,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็น 

 1  ค่ารับรอง  ตั้งไว้    30,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. ใน
การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเป็นในการไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน ฯลฯ  
  2  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น เป็นเงิน 200,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันส าคัญของ
ทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 28 ล าดับที่ 1 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
 1. ค่าของขวัญ  ของรางวัล หรือเงินรางวัล    จ านวน 5,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล แก่ ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ์และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน 20,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเตรียมสถานที่จัดโครงการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม  
 1. กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร 
 2. กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐ
พิธี และพระราชพิธีต่างๆ 
 3. กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน" 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 29 ล าดับที่ 2 
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   263,500.-  บาท  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และผูท้ี่ได้รับการแต่งต้ังให้เข้าร่วมการประชุม 
อบรมหรือสัมมนาต่างๆ   
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  4. ค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวน 100,000.-  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 30 ล าดับที่  3  

5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาฯ  จ านวน 5,000.-  บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ  ส าหรับบุคคลและ 

คณะบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหรือส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ ตามวาระและ
วโรกาส ที่จ าเป็นและมีความส าคัญ   

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน    100,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารงุรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  

ค่าวัสด ุ            รวม    644,150.-  บาท 
 วัสดุส านักงาน               จ านวน   100,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในส านักงานปลัด อบต., ศูนย์ อปพร. อบต. 
ทุ่งสง เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ฯลฯ   

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           จ านวน    15,000.-  บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุขององค์การบริหารส่วนต าบลและวัสดุไฟฟูาที่อยู่ในภารกิจ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

 วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน    20,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรองแก้ว กระจก
เงา แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน   100,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่หัวเทียน หรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่      จ านวน   200,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซนิ น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับใช้กับ
รถยนต ์รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ า และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           จ านวน   20,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ค่าฟิล์ม ถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี 
แผ่นพับ แผ่นปูาย ล้าง อัด ขยายรูป และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เปน็การประชาสัมพันธ์และปูายต่าง ๆ ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม     
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 วัสดุคอมพิวเตอร์                จ านวน  50,000.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานส านักงานปลัด เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึก
ข้อมูลหัวพิมพห์รือแถบพิมพส์ าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก ฯลฯ   

 วัสดุอื่นๆ      จ านวน  139,150.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังขยะพลาสติก ดังนี้ 

1. ถังขยะพลาสติก ทรงกลม แบบมีฝา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จ านวน 100 ใบๆ ละ  
880.- บาท พร้อมสกรีนช่ือหน่วยงาน เป็นเงิน 88,000.- บาท 

2. ถังขยะพลาสติกแบบแยกประเภท แบบเป็นชุด 3 สี (สีเขยีว น้ าเงิน เหลือง) ทรงสี่เหลีย่ม แบบม ี
ฝาปิดเรียบ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีล้อเลื่อน จ านวน 11 ชุดๆ ละ 3 ใบ จ านวน 33 ใบๆ ละ 
1,550.- บาท พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงานและประเภทขยะ เป็นเงิน 51,150.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 25 ล าดับที่ 3 
  
ค่าสาธารณูปโภค               รวม   384,000.-  บาท 

 ค่าไฟฟ้า                                                      จ านวน  280,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูง
ปัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี เป็นต้น 

 ค่าบริการโทรศัพท์                จ านวน    12,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบล  

 ค่าบริการไปรษณีย์           จ านวน   30,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ฯลฯ    

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน     62,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น  ค่าเช่าคู่สาย ค่าเช่าพื้นที่ เว็บไซต์ 
ค่าบริการส าหรับอินเตอร์เน็ตต าบล ฯลฯ    

งบลงทุน                  รวม    1,777,600.-  บาท 
           ค่าครุภัณฑ ์       รวม    1,777,600.-  บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1. โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  จ านวน  9,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน 1 เครือ่งๆ 
ละ 9,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
 2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
 3) หน้าจอ LCD 
 4) สามารถเช่ือมต่อได้หลายรูปแบบ 
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 5) มาพร้อมโปรกรมบริหารจดัการเวลาท างาน 
 6) ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 42 ล าดับที่ 2 

2. โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2  บาน (มอก.)      จ านวน  5,500.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน 1 ตู้ๆ  ละ 5,500.- บาท โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรบัระดับ 3 ชั้น   
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 42 ล าดับที่ 3 

3. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค ์   จ านวน 26,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน  10  ตวัๆ ละ 2,600  บาท  เป็นเงิน  

26,000  บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  โต๊ะปูด้วยโอเมก้าสีขาว ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร   
ยาว  180  เซนติเมตร สูง  75  เซนติเมตร  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 43 ล าดับที่ 4 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1. โครงการจัดซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด  7   ที่นั่ง   จ านวน  1,253,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. เป็นรถยนตน์ั่ง  ส่วนกลางขนาด  7 ที่นั่ง  
2. เครื่องยนต์ดีเซล ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ  
3. เกียร์อัตโนมัติ  
4. ปริมาตรกระบอกสูบไมเ่กิน 2,500 ซีซี  
5. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ฟิลม์กรองแสง  พน่กันสนิม วิทย ุและอุปกรณม์าตรฐานจาก

โรงงาน 
6. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 41 ล าดับที่ 1 
  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

1. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 
194,800.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับติดต้ังภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ประกอบด้วย 
 1. กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor IP Fixed 
Camera) แบบที่ 1 จ านวน 5 ตัวๆ ละ 17,000.- บาท เป็นเงิน 85,000.- บาท 
 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR Network Vidio Recorder) แบบ 16 ช่อง จ านวน 1 
เครื่องๆ ละ 74,000.- บาท  เป็นเงิน 74,000.- บาท 
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 3. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครือ่งๆ ละ 3,000.- บาท เป็น
เงิน 3,000.- บาท 
 4.เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 5,800.- บาท 
 เป็นเงิน 5,800.- บาท 
 5. ค่าติดต้ังและวางระบบพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 29,000.- บาท 
  รายละเอียดราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการที่ 1-2 ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2559 ณ วันที ่28 กันยายน 2559 
ส าหรับรายการที่ 3-4 ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 44 ล าดับที่ 6 

ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่
1. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล   จ านวน   14,000.-  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ความละเอียดใช้งาน 20 ล้านพิกเซล 
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
- ความละเอียดที่ก าหนดเปูนความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 
- มีระบบแฟลชในตัว 
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อยา่งสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
-สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 50 ล าดับที่ 12   

 2. โครงการจัดซื้อชุดไมโครโฟนส าหรับใชใ้นห้องประชุมพร้อมชุดควบคุม   จ านวน  117,700.- 
บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนส าหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุดควบคุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     - ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ระบบดิจิตอล (เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอบ) จ านวน 1 ชุด 
8,900 บาท คณุสมบัต ิ
1. ใช้ควบคุมการประชุมและจ่ายไฟให้กับไมค์ประชุมรุ่น CF-5MC และ CF-5MD 
2. มีช่องใช้งานBell ไมค์ประชุม ไมโครโฟน AUX โทรศพัท์ และMonlitor อย่างละ 1 ชุด 
3. มีจุดออกใชง้าน Line/Rec Out 1 จุด และไมค์ประชุมได้สูงสุด 50 ตัว 
4. ใช้งานไมคป์ระชุมได้ 6 แบบ แสดงผลดว้ย LCD และ LED 
     - ชุดไมค์ประธาน ราคา 5,900 บาท 
1. ไมโครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้าแบบคออ่น มีระบบกล้องติดตามภาพและอัตโนมัติ 
2. มีปุุม Talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงล าโพงเอง และไฟแสดง 2 ส ี
34. สามารถปรับให้ปืดไมค์เองอัตโนมัติเมื่อไม่มีเสียงพูดนานเกิน 30 วนิาท ี
5. มีล าโพงในตัวขนาด 2W @80hm และมีสายต่อพ่วงสัญญานแบบDIN 8 ขา ยาว 2.3 เมตร 
     - ไมค์โครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุมก้านยาว จ านวน 21 ชุด ๆละ 4,900 บาท รวม 102,900 บาทคณุสมบัต ิ
1. ไมโครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้าแบบคออ่อน มีระบบกล้องติดตามภาพแบบอัตโนมัติ 
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2.มีปุุม Talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงล าโพงเอง และไฟแสดง 2 ส ี
3. สามารถปรบัให้ปิดไมค์เองอัตโนมัติเมื่อไม่มีเสียงพูดนานเกิน 30 วินาทีได ้
4. มีล าโพงใสตวัขนาด 2W@80hm และมีสายต่อพ่วงสัญญาณแบบ DIN 8 ขา ยาว 2.3 เมตร 
5. ก้านไมโครโฟนยาว 430 มลิลิเมตร และมไีฟรอบๆ หัวไมค์. มีปุุม Priority เพื่อเปิดไมค์ผู้ร่วมประชมุทั้งหมด 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 50-51 ล าดับที่ 13   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
1. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรบัส านักงาน   จ านวน   16,000.-  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว)   
จ านวน 1 เครือ่งๆ ละ 16,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หนว่ย 
 -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนดิ SATA  หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  จ านวน  1  หน่วย 
 -  มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หนว่ย 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1,000  Base-T  หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง 
 -  มีแปูนพิมพแ์ละเมาส ์
 -  มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า  600: 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 45 ล าดับที่ 7 

 2. โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2     จ านวน  30,000.-  
บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องๆละ 30,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  
 - มีประมวลผลกลาง (CPU) ,มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
      1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
      2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
      3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
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 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีแปูนพิมพ์และเมาส ์ 
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 
นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 46-47 ล าดับที่ 
7(2) 

3. โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA    จ านวน  11,600.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 5,800.- บาท 

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
-  มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1  kVA (600  Watts) 
-  สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 48 ล าดับที่ 8 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน    100,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม

ทรัพยส์ินครุภณัฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา ทรัพยส์ิน  ฯลฯ (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    

งบรายจ่ายอื่น        รวม      25,000.-  บาท 

          รายจ่ายอื่น       รวม      25,000.-  บาท 
 รายจ่ายอื่น                 จ านวน  25,000.-  บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบการจัดการการให้บริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ฯลฯ    

 

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       
 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของต าบล   จ านวน  20,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของต าบล เช่น ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และข้อมูลทางการเกษตร ค่าบันทึกข้อมูลพร้อมประมวลผล ฯลฯ   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 2 
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งานบริหารงานคลัง        รวม     2,372,250.-  บาท 

     งบบุคลากร               รวม      1,807,700.-   บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม      1,807,700.-   บาท 

เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล                              จ านวน   1,177,380.-    บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน  4  อัตรา   

เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน        42,000.-   บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง   

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า                              จ านวน      255,960.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่ลูกจา้งประจ า จ านวน  1  อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง      จ านวน      330,360.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน         2,000.-  บาท  
  เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา   
  

     งบด าเนนิการ       รวม         501,550.-  บาท 
        ค่าตอบแทน       รวม         103,250.-  บาท 
  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จ านวน  3,250.- 
บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง   

ค่าเช่าบ้าน                                           จ านวน       36,000.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล   

เงินช่วยการศึกษาบุตร                             จ านวน       64,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหก้ับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า   
 

ค่าใช้สอย                 รวม     280,000.-   บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 จ านวน    5,000.-   บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ส าหรับบุคคลภายนอกให้ท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้าง
เหมาแรงงาน ค่าบริการก าจัดปลวก ฯลฯ จ านวน 5,000.- บาท  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ านวน      10,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นในการไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ  
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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                                
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   100,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาต่างๆ   

2. โครงการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน   จ านวน  150,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่าย

เอกสาร ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 3 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             จ านวน     15,000.-  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ)   

ค่าวัสดุ             รวม         118,300.-  บาท 
วัสดุส านักงาน                               จ านวน       50,000.-  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นกระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ฯลฯ   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                   จ านวน         5,000.-  บาท    
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ ฯลฯ   

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่                    จ านวน         3,300.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครือ่ง ฯลฯ  ส าหรับรถจักรยานยนต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             จ านวน       10,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี 
แผ่นปูาย ล้าง อัด ขยายรูปและวัสดุอ่ืน ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดซื้อปูายปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์และปูายต่างๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม   

วัสดุคอมพิวเตอร์                                จ านวน      50,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผน่ดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ตลับหมึก  ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
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งบลงทุน                  รวม    63,000.-  บาท 
           ค่าครุภัณฑ ์       รวม    63,000.-  บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เชค็    จ านวน  33,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 33,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
- ระบบการพิมพ์สามารถปรับระดับความหนา/บาง ของหมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ 
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ ากว่า 580 ตัวอักษา/วินาท ี
- หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 KB 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 43 ล าดับที่ 5  

 ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ ์   จ านวน  30,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้ใชง้านได้ปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพยส์ิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไมร่วมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม    325,700.-  บาท 

     งบด าเนินการ      รวม    311,020.-  บาท 

          ค่าใชส้อย      รวม    211,020.-  บาท   

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   30,000.-  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย

เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาต่างๆ   

2. โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย  จ านวน  26,620.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย กิจกรรมการ

ปูองกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่าอาหรว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ เป็นต้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 23 ล าดับที่ 1     

 3. โครงการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ   จ านวน 51,780.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง กิจกรรมปูองกันและลด
อุบัติเหตบุนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม ่เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการศูนย์
อ านวยความปลอดภัยทางถนน, ปูายประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยทางถนน, ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน ฯลฯ 
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ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 23 ล าดับที่ 2  
4. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลทุ่งสง (อปพร.)  

จ านวน  102,620.-  บาท    
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพ อปพร. ต าบลทุ่งสง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และวัสดุ 
อุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 23 ล าดับที่ 3 

ค่าวัสดุ        รวม   100,000.-  บาท 
 วัสดุเครื่องแต่งกาย     จ านวน  100,000.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) หรือชุดปฏิบัตกิาร  
อปพร. จ านวน 40 ชุดๆ ละ 2,500.- บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง หมวก เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด เป็นต้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 24 ล าดับที่ 4 

งบลงทุน        รวม  14,680.-  บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์       รวม  14,680.-  บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ (Smart Card) จ านวน  700.- บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ (Smart Card) จ านวน 1 
เครื่องๆละ 700.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 - สามารถอ่านและเขียนข้อมลูในบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC7816 
ได ้
 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 78 MHz 
 - สามารถใช้งานผ่านช่องทางเชื่อมต่อ (InterFace) แบบ USB ได ้
 - สามารถใช้กบับัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟูาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 
18 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 48 ล าดับที่ 9 

ครุภัณฑอ์ื่นๆ 
  1. โครงการจัดซื้อเลื่อยโซย่นต์      จ านวน  13,980.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซย่นต์ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 13,980.- บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
      -  ประเภทเครื่องยนต์  2  จังหวะ   
      -  มีก าลังแรงม้าไม่เกิน  2  แรงม้า 

     -  ความยาวแผ่นบังคับโซ่หรือบาร์โซ่  ไมเ่กิน  12  นิว้ 
     -  ระบบสตาร์ท  แบบเชือกดึงสตาร์ท 
     -  อุปกรณ์มาตรฐาน แผน่บังคับโซ่ และชุดเครื่องมือ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 49 ล าดับที่ 10 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา              รวม     4,324,700.-  บาท 

 งบบุคลากร       รวม     4,063,200.-  บาท 
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม     4,063,200.-  บาท 
 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล                    จ านวน  3,091,920.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล และครู จ านวน  11  อัตรา   

 ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง      จ านวน       924,960.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าจ้างพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 6 อัตรา   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน       46,320.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 6  อัตรา  

งบด าเนินการ      รวม     261,500.-  บาท 
          ค่าตอบแทน               รวม       76,500.-  บาท 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จ านวน  5,500.-  
บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล 
ครู และพนักงานจ้าง   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน   3,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง   

เงินช่วยการศึกษาบุตร                             จ านวน   68,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหก้ับพนักงานส่วนต าบล และคร ู 

ค่าใช้สอย                รวม      185,000.-   บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   150,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
ครู พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาต่างๆ   
  2. โครงการสง่เสริมศักยภาพและความเขม้แข็งของครผูู้ดูแลเด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน  35,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร คา่อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าของที่ระลึก ปูายประชาสัมพันธ์ คู่มือ และ
อุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 1 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม    5,726,090.-  บาท 

     งบด าเนินการ      รวม      3,128,090.-  บาท 

          ค่าใชส้อย      รวม      1,497,400.-  บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       

1. โครงการจัดวันเด็กเป็นใหญ ่    จ านวน 50,000.- บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น ค่าเช่า

เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัล แก่เด็กนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 16 ล าดับที ่2 

 2. โครงการป้องกันอัคคีภยัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  35,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจรรมในการสร้างจิตส านึกและตระหนักด้านความปลอดภัยของเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 
ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 16 ล าดับที ่3 
 3. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน  1,412,400.-  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็น 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน ให้แก ่เด็กเล็ก จ านวน  3  แห่ง   จ านวน  1,048,600.-  บาท  ประกอบด้วย 

 1  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี จ านวน 245 วัน  จ านวน 175 คนๆละ 20.- บาท/วัน เป็น
เงิน 857,500.- บาท 

2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก จ านวน 245 วัน จ านวน 18 คนๆละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 
88,200.-  บาท 

3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม จ านวน  245 วัน จ านวน 21 คนๆละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 
102,900.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 17 ล าดับที ่4 

 3.2 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จ านวน 3 แห่ง  จ านวน  363,800.-  บาท ประกอบด้วย 
 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี จ านวน 175 คนๆละ 1,700.- บาท เป็นเงิน 297,500.-  
บาท 

2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก จ านวน  18  คนๆละ 1,700.- บาท เป็นเงิน 30,600.-  บาท 
3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม จ านวน  21 คนๆละ 1,700.- บาท เป็นเงิน 35,700.-  บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 17 ล าดับที ่5 

ค่าวัสด ุ        รวม        1,630,690.-  บาท 
 ค่าอาหารเสรมิ (นม)      จ านวน    1,630,690.-   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ประกอบด้วย 
 1.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี จ านวน 260 วัน  จ านวน  175  คนๆละ 7.37 บาท/วัน  
เป็นเงิน 335,335  บาท 

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก จ านวน  260 วัน  จ านวน  18  คนๆละ 7.37 บาท/วัน  
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เป็นเงิน 34,492.- บาท (ยอดก่อนปรับปรุง 34,491.60 บาท) 
3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านคลองโอม จ านวน 260 วัน  จ านวน  21  คนๆละ 7.37 บาท/วัน  

เป็นเงิน 40,241.- บาท (ยอดก่อนปรับปรุง 40,240.20 บาท) 
4.  โรงเรียนวัดหนองดี  จ านวน 260 วัน จ านวน 147 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  

เป็นเงิน  281,682.- บาท (ยอดก่อนปรับปรุง 281,681.40 บาท) 
5.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก  จ านวน 260 วัน จ านวน 169 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  

เป็นเงิน 323,838.- บาท (ยอดก่อนปรับปรุง 323,837.80 บาท) 
6.  โรงเรียนบา้นไสยูงปัก  จ านวน 260 วัน จ านวน 153  คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  

เป็นเงิน 293,179.- บาท (ยอดก่อนปรับปรุง 293,178.60 บาท) 
7.  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี  จ านวน 260 วัน จ านวน 56 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  

เป็นเงิน 107,308.- บาท (ยอดก่อนปรับปรุง 107,307.20 บาท) 
8.  โรงเรียนบา้นคลองโอม  จ านวน 260 วัน จ านวน 112 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน  

เป็นเงิน 214,615.- บาท (ยอดก่อนปรับปรุง 214,614.40 บาท) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 17 ล าดับที ่6 

งบลงทุน   

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง                                 รวม    50,000.-      บาท 
 โครงการก่อสร้างเสาธงชาต ิ     จ านวน  50,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติ ความสูง 9 เมตร จ านวน  2  แห่งๆ ละ 25,000.- บาท  
ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก และศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านคลองโอม รายละเอียดการก่อสร้าง
ตามแบบมาตรฐาน เสาธงชาติ สูง 9 เมตร กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมสิถาปัตยกรรม ส านักส ารวจและ
ออกแบบ กรมทางหลวงชนบท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 17 ล าดับที ่7 

  งบเงนิอุดหนุน        รวม     2,548,000.-  บาท 
       เงินอุดหนุน       รวม     2,548,000.-  บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน    2,548,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ให้แก ่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6  จ านวน 5 แห่ง 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ดังนี ้
1  โรงเรียนวัดหนองดี จ านวน 200 วัน จ านวน 147 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 588,000.- บาท 
2  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก  จ านวน 200 วัน จ านวน 169 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน  676,000.- บาท 
3  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก  จ านวน 200 วัน จ านวน 153 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 612,000.- บาท 
4  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี  จ านวน 200 วัน จ านวน 56 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 224,000.- บาท 
5  โรงเรียนบ้านคลองโอม  จ านวน 200 วัน จ านวน 112 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 448,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 35 ล าดับที ่1 
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม   325,904.-  บาท 

     งบด าเนินการ      รวม     125,904.-  บาท 

 ค่าใช้สอย      รวม     105,904.-  บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน      5,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถแห่ ฯลฯ  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    
 1. โครงการป้องกันและก าจัดโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด  จ านวน 50,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการรณรงค์ ปูองกัน และก าจัดโรค เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 
ค่าสปอตโฆษณา ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทน และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 24 ล าดับที ่1 

 2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน 42,420.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สุนัข/แมว ทั้งที่
มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ จากการส ารวจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงที่ส่งหลักฐานการส ารวจให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 1,414 ตัวๆ ละ 30 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 26 ล าดับที ่4  

 3. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จ านวน   8,484.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 1,414 ตัวๆ ละ 6 บาท/ปี 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 26 ล าดับที ่5 

 ค่าวัสด ุ               รวม     20,000.-  บาท 
 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน     20,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทางการแพทย์  เช่น ยาปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เข็มฉีดยา น้ ายาเคมีเติมเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 24 ล าดับที ่2 
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   งบเงนิอุดหนุน       รวม     200,000.-  บาท 
       เงินอุดหนุน       รวม     200,000.-  บาท 
 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   จ านวน    200,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ให้แก่ สาธารณสุขมูลฐานหมูบ่้าน หมู่ที ่1 -10 จ านวน 10 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 
 1. สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที ่1 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท ประกอบด้วย 
- โครงการโภชนาการแม่และเด็ก  เป็นเงิน  5,500.-  บาท 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม  เป็นเงิน 6,850.- บาท 
- โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพฯ  เป็นเงิน 7,650.- บาท 
 2. สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที ่2 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท ประกอบด้วย 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม  เป็นเงิน 4,334.- บาท 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  เป็นเงิน 13,026.- บาท 
- โครงการสมาคมต้านภัยวัณโรค  เป็นเงิน 2,640.- บาท 
 3  สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที ่3 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 588,000.- บาท ประกอบด้วย 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม  เป็นเงิน 5,500.- บาท 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  เป็นเงิน 4,800.- บาท 
- โครงการสมาคมต้านภัยวัณโรค  เป็นเงิน 9,700.- บาท 
 4. สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที ่4 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท ประกอบด้วย 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม  เป็นเงิน 5,500.- บาท 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  เป็นเงิน 8,976.- บาท 
- โครงการสมาคมต้านภัยวัณโรค  เป็นเงิน 5,524.- บาท 
 5. สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที ่5 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท ประกอบด้วย 
- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ด้วยยาสมุนไพร  เป็นเงิน  6,048.- บาท 
- โครงการรณรางค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 7,976.- บาท 
- โครงการปรบัปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก  เป็นเงิน 5,976.- บาท 
 6. สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที ่6 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท ประกอบด้วย 
- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ด้วยยาสมุนไพร  เป็นเงิน  6,048.- บาท 
- โครงการรณรางค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 7,216.- บาท 
- โครงการปรบัปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก  เป็นเงิน 6,736.- บาท 
 7. สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที ่7 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท ประกอบด้วย 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม  เป็นเงิน 6,336.- บาท 
- โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระเทพฯ  เป็นเงิน 6,882.- บาท 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  เป็นเงิน 6,782.- บาท 
 8. สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที ่8 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท ประกอบด้วย 
- โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี  เป็นเงิน  6,808.- บาท 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม  เป็นเงิน 5,976.- บาท 
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  เป็นเงิน 6,782.- บาท 
 9. สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที ่9 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท ประกอบด้วย 
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- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม  เป็นเงิน 6,120.- บาท 
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  เป็นเงิน 6,640.- บาท 
- โครงการสมาคมต้านภัยวัณโรค  เป็นเงิน  7,240.- บาท 
 10. สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที ่10 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท 
ประกอบด้วย 
- โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพฯ  เป็นเงิน 6,350.- บาท 
- โครงการสร้างความรู้ให้ชุมชน ใช้ยาอย่างปลอดภัย  เป็นเงิน 7,080.- บาท 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม  เป็นเงิน 6,350.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 38-39 ล าดับที่ 1
  
  
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม    1,448,460.-  บาท 

     งบบุคลากร               รวม    1,208,060.-  บาท 
           เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม    1,208,060.-  บาท
 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล                  จ านวน   837,660.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน  3  อัตรา   

เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน        42,000.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่าง   

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง     จ านวน      323,400.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน       5,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 2  อัตรา  
    

     งบด าเนนิการ      รวม       220,400.-  บาท   
ค่าตอบแทน      รวม        57,400.-  บาท 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  20,000.-  

บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง ตรวจการจ้างและควบคุมงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  และค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน         5,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง   
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 จ านวน        32,400.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล    

 ค่าใช้สอย           รวม      110,000.-  บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 จ านวน       20,000.-  บาท    
  ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  80,000.- บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย

เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาต่างๆ   
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                   จ านวน      10,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ)   

 ค่าวัสด ุ        รวม          53,000.-  บาท 

วัสดุส านักงาน     จ านวน      20,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                     จ านวน        5,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก  แบตเตอรี่ หัวเทียน หรืออุปกรณ์
ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ ฯลฯ   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่               จ านวน       8,000.-   บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามัน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบนซิน ฯลฯ  ส าหรับใช้กับ
รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล และส าหรบัรถยนต์  เครื่องจักรกลที่ส่วนราชการ อื่นหรอื
หน่วยงานอ่ืนสนับสนุนกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล   

วัสดุคอมพิวเตอร์                               จ านวน      20,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผ้าหมึก ฯลฯ   
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  งบลงทนุ       รวม        20,000.-  บาท 

          ค่าครุภัณฑ ์      รวม        20,000.-  บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน    20,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อใหส้ามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพยส์ิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไมร่วมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)     
 
งานไฟฟ้าถนน             รวม 6,633,213.-  บาท 
     งบด าเนินการ      รวม     250,000.-  บาท 
 ค่าใช้สอย               รวม       30,000.-  บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 จ านวน      20,000.-  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ   
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน           จ านวน      10,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑข์ององค์การบริหารส่วน
ต าบล  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ)   
           ค่าวัสด ุ       รวม     220,000.-  บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                              จ านวน     100,000.-  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุขององค์การบริหารส่วนต าบล ค่าวัสดุไฟฟูา ซึ่งอยู่ในภารกิจดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   

วัสดุก่อสรา้ง                                     จ านวน      100,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น  แปรงทาสี ทราย ตะปู กระเบื้อง ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่               จ านวน        20,000.-   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามัน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบนซิน ฯลฯ  ส าหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และส าหรับรถยนต์  เครื่องจักรกลที่ส่วนราชการ อื่นหรือหน่วยงานอ่ืนสนับสนุน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล   

       

 งบลงทนุ       รวม     6,301,100.-   บาท 
ค่าครุภัณฑ ์       รวม       100,000.-  บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน        100,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้ใชง้านได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญซ่ึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง      รวม    6,201,100.-  บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                       

    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคลุ้ม หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง จ านวน  500,000-  
บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคลุ้ม หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสงโดยเริ่ม
ก่อสร้างจากถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลกุกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 3 ล าดบัที่ 1 
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบ่อ หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง จ านวน 499,700.-                 
บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบ่อ หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่ม
ก่อสร้างจากสามแยกโคกบ่อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร  พร้อมวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3) ขนาด 0.60 X 1.00 เมตร จ านวน 1 จุด  7 ท่อน และ
วางปูายประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 5 ล าดับที่ 7  

 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง จ านวน 
500,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง
โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 9 ล าดับที ่12 

 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเค็ด หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง จ านวน 500,000.- 
บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเค็ด หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่ม
ก่อสร้างต่อจากถนน คสล. เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร และวางท่อ คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด 0.40X1.00 เมตร จ านวน 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน 
พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 4 ล าดับที ่4 

 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนบเทวดา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง จ านวน 
498,600.- บาท    
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบเทวดา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่ม
ก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหิน
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คลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 8 ล าดับที ่10 

 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนค่าย (จากบ้านนางพรรณี เพชรคง - โคก
เคี่ยม) หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง  จ านวน 500,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนค่าย (จากบ้านนางพรรณี เพชรคง - 
โคกเคี่ยม)  หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล. เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ปูาย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 5 ล าดับที่ 6 

  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง จ านวน 500,000.-                 
บาท  
   เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่ม
ก่อสร้างจากสามแยกบ้านโคก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 4 ล าดับที ่3 

 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ - บ้านนายจวน อ าลอย หมู่ที่ 9 
ต าบลทุ่งสง จ านวน 500,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ - บ้านนายจวน อ าลอย 
หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 10 ล าดับที ่14 

 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม หมู่ที่ 8 ต าบล
ทุ่งสง จ านวน 97,800.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม หมู่ที่ 8 
ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายส านักสงฆ์สวนธรรมจรจรัส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ปูาย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 9 ล าดับที่ 13 

 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสยูงปัก - หนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง 
จ านวน 500,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไสยูงปัก-หนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง  
โดยเริ่มจากถนนสายไสยูงปัก - คลองโอม  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
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คลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 10 ล าดับที่ 14 

 11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประยุทธ งามพร้อม หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง จ านวน 
499,600.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประยุทธ งามพร้อม หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง 
โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร   ระยะทาง  
260.00  เมตร หนา  0.05  เมตร และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด 1.00X1.00 เมตร จ านวน 1 
จุดๆละ 6 ท่อน พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดตามแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 7 ล าดับที ่9 

 12. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่นายสุรเชษฐ์ โกศล หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง จ านวน 
215,700.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่นายสุรเชษฐ์ โกศล หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง 
โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมวาง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนแผนผังและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2560 หน้า 14 ล าดับที่ 26 

 13. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านนายสังวร เครือจันทร์ หมู่ที่ 6  ต าบลทุ่งสง 
จ านวน 215,700.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านนายสังวรณ์ เครือจันทร์ หมู่ที่ 6 ต าบล
ทุ่งสง โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อม
วางปูายประชาสัมพันธ์ฌครงการ จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนแผนผังและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2560 หน้า 14 ล าดับที ่25  

 14. โครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียนและตีเส้นจราจรชะลอความเร็วถนนสายสี่แยกสิเด่ – เขต
ต าบลฉวาง  (บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก) หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 12,700.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าปูายเตือนเขตโรงเรียนและตีเส้นจราจรชะลอความเร็วถนนสายสี่แยกสิเด่  – 
เขตต าบลฉวาง (บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก) โดยด าเนินการติดตั้งปูายเตือนเขตโรงเรียน จ านวน 2 
ปูาย และตีเส้นจราจรชะลอความเร็ว  จ านวน 9.00 ตารางเมตร  ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
แผนผังและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2560 หน้า 14 ล าดับที ่23 
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 15. โครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียนและตีเส้นจราจรชะลอความเร็วถนนสายหนองดี  - ห้วย
พล (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดหนองดี) หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง จ านวน 12,700.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งปูายเตือนเขตโรงเรียนและตีเส้นจราจรชะลอความเร็วถนนสายหนองดี - 
ห้วยพล (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดหนองดี) หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง โดยด าเนินการติดตั้งปูาย
เตือนเขตโรงเรียน  จ านวน 2 ปูาย และตีเส้นจราจรชะลอความเร็ว  จ านวน 9.00 ตร.ม.  ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนแผนผังและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่ 2/2560 หน้า 13 ล าดับที ่ 22 

 

 16. โครงการบุกเบิกถนนสายสามแยกหนองน้ าขาว - เขตต าบลปรกิ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง จ านวน  
14,600.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายสามแยกหนองน้ าขาว - เขตต าบลปริก หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง  
โดยเริ่มจากสวนยางนางวรรณา ชาญสวัสดิ์ – คลองโอม ท าผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 235.00 เมตร 
ใช้หินผุ จ านวน 49.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย  ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผังและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 11 ล าดับที ่17 

 17. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางฝ้าย ช านาญกิจและแยกบ้านนางสุทัน ช านาญกิจ  หมู่ที่ 7  
ต าบลทุ่งสง จ านวน 334,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนางฝูาย ช านาญกิจและแยกบ้านนางสุทัน ช านาญกิจ  
หมู่ที่ 7  ต าบลทุ่งสง โดยใช้หินผุถมปรับระดับพื้นทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร จ านวน 
250.00 ลบ.ม. และใช้หินคลุก จ านวน  310.00  ลบ.ม.  ท าผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 970.00 
เมตร และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3)   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 4 จุด 6 
ท่อน วางท่อคู่ จ านวน 1 จุดๆละ 12 ท่อน และเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอด
สาย พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผังและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 12 ล าดับที่ 20    

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน   300,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น ค่าซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน             รวม     82,113.-  บาท 
 เงินอุดหนุน       รวม     82,113.-  บาท 
 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                    จ านวน   82,113.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
 -  โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง  จ านวน  82,113 
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาให้กับระบบประปาหมู่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไสยูงปัก โดยมีรายละเอียดและค่าใช้จา่ยดังนี้ 
      1. แผนกหม้อแปลงภายนอก 
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- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด 20 เควีเอ จ านวน 1 เครื่อง 
- ติดต้ังหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ จ านวน 1 เครื่อง 
      2. แผนกแรงต่ าภายนอก 
- ปักเสาขนาด 8 เมตร จ านวน 8 ต้น  
- พาดสายอลูมเินียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 480 เมตร  
      3. ค่าใช้จ่าย 
- ค่าขยายเขตระบบไฟฟูา จ านวนเงิน 82,112.07 บาท 
(รายละเอียดตามหนังสือการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง ที่ มท 5310.18/ทส.1626/2560 ลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2560) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 33 ล าดับที่ 1 
หมายเหต ุ สาเหตุที่งบประมาณอุดหนุนไม่ตรงกันเนื่องจากต้องปรับปรุงยอด จาก 82,112.07 บาท เป็น 
82,113 บาท เพ่ือแก้ไขจุดทศนิยม แต่ให้เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนให้แก่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง
ในวงเงิน 82,112.07 บาท 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน   รวม   465,000.-  บาท 
     งบด าเนินการ      รวม   365,650.-  บาท 

 ค่าใช้สอย      รวม   365,650.-  บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
1. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  จ านวน 20,000.- บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ต าบล การจัด

ประชุมแผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 21 ล าดับที ่1  
 2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 65,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพ
ติด และส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู เช่น ค่าลงทะเบียน หรือ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 21 ล าดับที ่2  
 3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  100,650.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของผู้บริหาร/
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาของ ศพด. และ 
ศดว. เช่น  ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าจ้าง
เหมารถบัส ค่าเช่าที่พัก ค่าปูายประชาสัมพันธ ์และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
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ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 27 ล าดับที ่1  
4. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลทุ่งสง  จ านวน  30,000.- บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 21 ล าดับที ่3  

5. โครงการส่งเสริม/สนับสุนน/กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน อบต.ทุ่งสง  จ านวน   100,000.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 22 ล าดับที ่5  
 6. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  จ านวน 50,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
เดินทาง และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 22 ล าดับที ่5  

งบเงินอุดหนุน             รวม     99,350.-  บาท 
 เงินอุดหนุน       รวม     99,350.-  บาท 
 เงินอุดหนุนเอกชน                        จ านวน   99,350.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี้ 

 -  โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพในพื้นที่ต าบลทุ่งสง จ านวน 99,350.- บาท  เพื่อ
จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต าบลทุ่งสง  ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต าบลทุ่งสง 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 34 ล าดับที ่1  
 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ       รวม   300,000.-  บาท 
     งบด าเนินการ       รวม   300,000.-  บาท 

 ค่าใช้สอย       รวม   300,000.-  บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                        
 1. โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งสงเกมส์  ประจ าปี 2561  จ านวน  200,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน เช่น ค่าท าสนาม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา ฯลฯ   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 18 ล าดับที ่1  
 2. โครงการส่งเสริมการกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน  จ านวน   100,000.-  บาท  
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา ค่าสมัคร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทมี ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 18 ล าดับที ่2  
 
 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น      รวม    365,250.-  บาท 
     งบด าเนินการ       รวม    200,000.-  บาท 

 ค่าใช้สอย       รวม    200,000.-  บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน  30,000.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญทางศาสนา และประเพณี เป็นต้น 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                                                                                     
1. โครงการธรรมะสัญจรตามรอยพระพุทธศาสนา  จ านวน 100,000.- บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมให้ผู้สูงอายุ เช่น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถบัส และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 18 ล าดับที ่3  

2. โครงการลูกหลานไทยใส่ใจผู้สูงอายุ     จ านวน  20,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเวที ค่า
เครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีทาง
ศาสนา ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 19 ล าดับที ่4  

3. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ิน    จ านวน 50,000.-  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดท าหมรฺบ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นต าบลทุ่งสง เป็นต้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 19 ล าดับที ่5  
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งบเงนิอุดหนุน             รวม    165,250.-  บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม    165,250.-  บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ                        จ านวน   165,250.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี้ 

 1.  โครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีดอ าเภอนาบอน  ประจ าปี 2561  ตั้งไว้  100,000.- 
บาท  เพื่อจ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด ประจ าปี 2561 ให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอนาบอน 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 36 ล าดับที ่1  
  2.  โครงการงานประเพณีแห่หมฺรฺบเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561  ตั้ง
ไว้ 65,250.- บาท เพื่อจ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีแห่หมฺรฺบเดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอนาบอน   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 36 ล าดับที ่2  
 
 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร      รวม   30,000.- บาท 

     งบด าเนินการ      รวม   30,000.- บาท 

 ค่าใช้สอย      รวม   10,000.- บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                                
 1. โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทุ่งสง  
จ านวน 10,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน เป็นต้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 15 ล าดับที ่1  

 ค่าวัสด ุ       รวม     20,000.-  บาท 
 วัสดุการเกษตร                               จ านวน  20,000.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น พันธ์พืช พันธ์สัตว์ปีก พันธ์สัตว์น้ าสารเคมีปูองกันแมลงและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช  เช่น ใบมีด เชือก ผา้ใบ ผ้าพลาสตกิ ต้นกล้า 
พันธ์ไม้ส าหรับใช้ในการเพาะปลูกบ ารุงรักษาประดับตกแต่งสถานที่ราชการ ฯลฯ    
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้            รวม   50,000.-  บาท                                                                                 

     งบด าเนินการ                                                             รวม   50,000.-  บาท 

          ค่าใชส้อย           รวม   50,000.-  บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                                
 1. โครงการฝกึอบรมสร้างจติส านึกในการประหยัดพลงังาน    จ านวน  40,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน กิจกรรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในโรงเรียน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ต าบลทุ่งสง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 31 ล าดับที ่1  
 2. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  จ านวน  10,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้/
ดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต าบลทุ่งสง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 31 ล าดับที ่2  
 
 

แผนงานการพาณิชย ์
งานกิจการประปา      รวม    2,053,440.-  บาท 

     งบบุคลากร       รวม       492,840.-  บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม       492,840.-  บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง                  จ านวน   432,840.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  จ านวน 3 อัตรา   
 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             จ านวน     60,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จ านวน  3  อัตรา   
 

     งบด าเนินการ      รวม    1,130,000.-  บาท  

ค่าใช้สอย      รวม           30,000.-  บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 จ านวน        30,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อใหส้ามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพยส์ิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
 ค่าวัสด ุ       รวม  100,000.-  บาท 
 วัสดุก่อสรา้ง     จ านวน  100,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ท่อประปา กาว ข้อต่อ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ทีใ่ช้
ประกอบการซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบประปา ฯลฯ   
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 ค่าสาธารณูปโภค     รวม      1,000,000.-  บาท 
 ค่าไฟฟ้า                                        จ านวน   1,000,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 งบลงทนุ        
 ครุภัณฑ ์      รวม       430,600.-  บาท 

 ค่าครุภัณฑก์ารเกษตร     
 โครงการจัดซือ้เครื่องสูบน้ าแบบจม (ชุดปัม๊ซัมเบอร์ส)   จ านวน  280,600.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื่อเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ชุดป๊ัมซัมเบอร์ส) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ชดุปั๊มซัมเบอร์ส) ขนาด 1 แรงม้า ขนาดท่อสง่  
1-1/4 นิ้ว ส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร/นาที จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 33,600.- บาท 
  - เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ชดุปั๊มซัมเบอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า ขนาดท่อส่ง  
1-1/4 นิ้ว ส่งน้ าไดไ้ม่น้อยกว่า 50 ลิตร/นาที จ านวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 133,000.-บาท 
   - เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ชดุปั๊มซัมเบอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว ส่งน้ าได้ไม่
น้อยกว่า 90 ลิตร/นาท ีจ านวน 4 เครื่อง  114,000.- บาท 
       เพื่อใช้ในงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 49 ล าดับที ่11  

  

 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง           รวม       150,000.-  บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง   
 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถใชใ้ช้งานได้ปกติ จ านวน 
150,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 15 ล าดับที ่1  
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แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง      รวม       14,,129,033.-  บาท 
     งบกลาง      รวม       14,129,033.-  บาท 
       งบกลาง      รวม       14,129,033.-  บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            จ านวน       151,482.-  บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุประกันสังคม 5% ให้แก่พนกังานจ้าง   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน     9,579,600.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนบัสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ดังนี้ 
ช่วงอายุ 60-69 ปี จ านวน 630 คนๆละ 600.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,536,000.- บาท 
ช่วงอายุ 70-79 ปี จ านวน 329 คนๆละ 700.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,763,600.- บาท 
ช่วงอายุ 80-89 ปี จ านวน 175 คนๆละ 800.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,668,000.- บาท 
ช่วงอายุ 90 ปขีึ้นไป จ านวน  50 คนๆละ 1,000.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 600,000.- บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 20 ล าดับที ่1  
เบี้ยยังชีพคนพิการ   จ านวน     3,552,000.-  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนบัสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
จ านวน 370 ราย ๆ ละ 800.- บาท/เดือน (12 เดือน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 20 ล าดับที ่2  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์        จ านวน         120,000.-  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ส าหรับผู้ปุวยเอดส์  จ านวน 20 ราย ๆ ละ 500.- บาท/เดือน (12 เดือน)   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 20 ล าดับที ่3  

ส ารองจา่ย                                      จ านวน        321,319.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  และมิได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดรายการใดหรือตั้งไว้ไม่พอ
จ่าย    

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                      จ านวน      191,500.-  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็น 

1. ค่าสมทบเงินเข้าระบบประกันสุขภาพในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการของกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพ  จ านวน 155,000- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 40 ล าดับที ่1  

2. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งสง จ านวน 36,500.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 37 ล าดับที ่1  

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.)  จ านวน  213,132.-  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ของ

ปีงบประมาณ 2561




