
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงสง
เรื่อง  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

.......................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลทุงสง ไดจัดทําขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบรอยแลว โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงสง ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 28 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 และนายอําเภอนาบอนไดอนุมัติเม่ือวันท่ี 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

เพ่ือใหการจัดทําขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนไปดวยความเรียบรอย และโปรงใส จึงประกาศใหประชาชนไดทราบโดยท่ัวกัน

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2558 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(นายวิธี  สุภาพ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงสง
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องคการบริหารสวนตําบลทุงสง
เขต/อําเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 ซอย- ถนนทุงใหญ-หลกัชาง แขวง/ตําบล ทุงสง

เขต/อําเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

พื้นท่ี 42.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากร
ท้ังหมด

8,314 คน

ชาย 4,111 คน

หญิง 4,203 คน
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

…………………………….

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงสง

บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงสงอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุงสง  จึงชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2559
ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1  งบประมาณรายจายท่ัวไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2558 องคการบริหารสวนตําบล ทุงสง

มีสถานการณเงิน  ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 52,042,341.86 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 12,276,562.11 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,950,159.81 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2  เงินกูคงคาง จํานวน  0.00  บาท

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2558 ณ วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(1) รายรับจริงท้ังสิ้น จํานวน 25,204,757.99 บาท ประกอบดวย
1.1 หมวดภาษีอากร จํานวน 261,371.98 บาท
1.2 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 279,548.70 บาท
1.3 หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 199,678.48 บาท
1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 30,180.00 บาท
1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 136,300.00 บาท
1.6 หมวดรายไดจากทุน จํานวน                0.00 บาท
1.7 หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,819,081.83 บาท
1.8 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 12,478,597.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 9,525,509.00 บาท
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(3) รายจายจริง จํานวน 4,387,180.90 บาท ประกอบดวย
3.1 งบกลาง จํานวน 203,825.00 บาท
3.2 งบบุคลากร จํานวน 2,792,742.89 บาท
3.3 งบดําเนินการ จํานวน 60,113.01 บาท
3.4 งบลงทุน จํานวน 5,500.00 บาท
3.5 งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท
3.6 งบเงินอุดหนุน จํานวน 625,000.00 บาท
(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 4,063,290.00 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน 2,420,000.00 บาท
(6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน             0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลทุงสง
อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.1 รายรับ

รายรับ รายรับจริง
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

2.1.1  รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 222,227.36 200,400.00 221,000.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ
และใบอนุญาต

238,644.50 127,600.00 238,600.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 330,700.73 260,000.00 260,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย

128,182.00 110,000.00 110,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 159,864.50 50,000.00 54,000.00
รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,079,619.09 748,000.00 883,600.00
2.1.2  รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร 18,181,396.84 15,350,000.00 17,882,000.00
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

18,181,396.84 15,350,000.00 17,882,000.00

2.1.3  รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 12,814,840.00 12,500,000.00 12,500,000.00
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น

12,814,840.00 12,500,000.00 12,500,000.00

รวม 32,075,855.93 28,598,000.00 31,205,600.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลทุงสง
อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.2 รายจาย

รายจาย รายจายจริง
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 446,219.00 979,170.00 1,100,870.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว)

7,631,741.42 8,509,740.00 9,334,483,.00

งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

6,885,136.54 9,578,690.00 10,806,127.00

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง)

2,883,750.00 6,527,400.00 7,154,120.00

งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 5,364,120.00 25,000.00 25,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,323,342.28 2,978,000.00 2,785,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 25,534,309.64 28,598,000.00 31,205,600.00
รวม 25,534,309.64 28,598,000.00 31,205,600.00
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ขอบัญญัติ
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2559 ขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง
อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาน/แผนงาน ยอดรวม
ดานบริหารท่ัวไป

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,830,510
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา 6,878,206
- แผนงานสาธารณสุข 320,000
- แผนงานเคหะและชุมชน 8,391,774
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 580,000
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 899,200

ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร 40,000
- แผนงานการพาณิชย 1,835,040

ดานการดําเนนิงานอ่ืน
- แผนงานงบกลาง 1,100,870

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 31,205,600
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง

อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน

งบ

งานบริหารท่ัวไป
งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงาน
คลัง รวม

00111 00112 00113
งบบุคลากร 5,702,940 0 1,634,380 7,337,320

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,571,120 0 0 2,571,120
เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,131,820 0 1,634,380 4,766,200

งบดําเนินการ 2,329,920 20,000.00 861,770 3,211,690
คาตอบแทน 464,120 0 271,770 735,890
คาใชสอย 873,800 20,000.00 460,000 1,353,800
คาวัสดุ 648,000 0 130,000 778,000
คาสาธารณูปโภค 344,000 0 0 344,000

งบลงทุน 179,500 0 62,000 241,500
คาครุภัณฑ 179,500 0 62,000 241,500

งบรายจายอ่ืน 25,000 0 0 25,000
รายจายอ่ืน 25,000 0 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000
เงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000

รวม 8,252,360 20,000.00 2,558,150 10,830,510

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

งบ

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม00123

งบดําเนินการ 330,000 330,000
คาใชสอย 250,000 250,000
คาวัสดุ 80,000 80,000

รวม 330,000 330,000
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แผนงานการศึกษา

งาน

งบ

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับกอนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ รวม

00211 00212 00214
งบบุคลากร 416,069 0 0 416,069

เงินเดือน (ฝายประจํา) 416,069 0 0 416,069
งบดําเนินการ 489,650 3,262,767 250,000 4,002,417

คาตอบแทน 322,650 0 0 322,650
คาใชสอย 167,000 1,599,800 250,000 2,016,800
คาวัสดุ 0 1,662,967 0 1,662,967

งบลงทุน 99,720 0 99,720
99,720 0 0 99,720

งบเงินอุดหนุน 2,360,000 0 2,360,000
เงินอุดหนุน 2,360,000 0 2,360,000

รวม 1,005,439 5,622,767 250,000 6,878,206

แผนงานสาธารณสุข

งาน

งบ

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน รวม

00223
งบดําเนินการ 45,000 45,000

คาใชสอย 10,000 10,000
คาวัสดุ 35,000 35,000

งบเงินอุดหนุน 275,000 275,000
เงินอุดหนุน 275,000 275,000

รวม 320,000 320,000
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แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

งบ

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน
รวม

00241 00242
งบบุคลากร 1,110,034 0 1,110,034

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,110,034 0 1,110,034
งบดําเนินการ 348,840 320,000 668,840

คาตอบแทน 168,840 0 168,840
คาใชสอย 110,000 70,000 180,000
คาวัสดุ 70,000 250,000 320,000

งบลงทุน 36,000 6,576,900 6,612,900
คาครุภัณฑ 36,000 0 36,000
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 6,576,900 6,576,900

รวม 1,494,874 6,896,900 8,391,774

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

งาน

งบ

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน รวม
00252

งบดําเนินการ 580,000 580,000
คาใชสอย 580,000 580,000

รวม 580,000 580,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมและทองถิ่น รวม

00262 00263
งบดําเนินการ 465,000 299,200 764,200

คาใชสอย 400,000 299,200 699,200
คาวัสดุ 65}000 0 65,000

งบเงินอุดหนุน 0 135,000 135,000
เงินอุดหนุน 0 135,000 135,000

รวม 465,000 434,200 899,200
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แผนงานการเกษตร

งาน

งบ

งานสงเสริม
การเกษตร

งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม รวม

00321 00322
งบดําเนินการ 20,000.00 20,000.00 40,000.00

คาใชสอย 10,000.00 20,000.00 30,000.00
คาวัสดุ 10,000.00 0 10,000.00

รวม 20,000.00 20,000.00 40,000.00

แผนงานการพาณิชย

งาน
งบ

งานกิจการประปา รวม00332
งบบุคลากร 471,060 471,060

เงินเดอืน (ฝายประจํา) 471,060 471,060
งบดําเนินการ 1,163,980 1,163,980

คาตอบแทน 33,980 33,980
คาใชสอย 30,000 30,000
คาวัสดุ 100,000 100,000
คาสาธารณูปโภค 1,000,000 1,000,000

งบลงทุน 200,000 200,000
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 200,000 200,000

รวม 1,835,040 1,835,040

แผนงานงบกลาง

งาน
งบ

งานงบกลาง รวม00411
งบกลาง 1,100,870 1,100,870

งบกลาง 1,100,870 1,100,870
รวม 1,100,870 1,100,870
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ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลทุงสง
อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

************************
โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจ

ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงสง
และโดยอนุมัติของนายอําเภอนาบอน

ขอ 1.  ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559

ขอ 2.  ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ขอ 3.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น

31,205,600 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ 4.  งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด

เงินอุดหนุนท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 31,205,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้
ดาน/แผนงาน ยอดรวม

ดานบริหารท่ัวไป
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,830,510
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา 6,878,206
- แผนงานสาธารณสุข 320,000
- แผนงานเคหะและชุมชน 8,391,774
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 580,000
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 899,200

ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร 40,000
- แผนงานการพาณิชย 1,835,040

ดานการดําเนนิงานอ่ืน
- แผนงานงบกลาง 1,100,870

รวม 31,205,600
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ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงสงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับ
อนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงสงมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม)................................................
(นายวิธี  สุภาพ)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงสง

(



ประจําปงบประมาณ 2559
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง

อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

1. รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

ประเภทภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 79,080.83 102,437.12 129,609.85 120,000.00 7.50 129,000.00
ประเภทภาษีบํารุงทองท่ี 72,494.95 60,006.35 76,401.51 64,500.00 17.83 76,000.00
ประเภทภาษีปาย 15,824.00 12,480.00 16,216.00 15,900.00 0.63 16,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 167,399.78 174,923.47 222,227.36 200,400.00 221,000.00
หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต

ประเภทคาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 1,540.00 950.00 1,310.00 1,000.00 0.00 1,000.00
ประเภทคาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 69,270.00 92,780.00 158,150.00 115,000.00 37.39 158,000.00
ประเภทคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,600.00 3,600.00 800.00 1,600.00 0.00 1,600.00
ประเภทคาปรับการผิดสัญญา 130,115.74 200.00 78,384.50 10,000.00 680.00 78,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 202,525.74 97,530.00 238,644.50 127,600.00 238,600.00
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รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ประเภทดอกเบี้ย 52,366.11 233,023.37 330,700.73 260,000.00 0.00 260,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 52,366.11 233,023.37 330,700.73 260,000.00 260,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

ประเภทรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 215,896.00 108,226.00 128,182.00 110,000.00 0.00 110,000.00
รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 215,896.00 108,226.00 128,182.00 110,000.00 110,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ประเภทคาขายแบบแปลน 58,900.00 38,500.00 97,700.00 26,000.00 15.38 30,000.00
ประเภทคาจําหนายแบบพิมพและคํารอง - - - - - -
ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 31,850.00 24,050.00 62,164.50 24,000.00 0.00 24,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 90,750.00 62,550.00 159,864.50 50,000.00 54,000.00
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รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

2. ภาษีจัดสรร
หมวดภาษีจัดสรร

ประเภทภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบ. กําหนดแผนฯ 5,273,090.41 7,362,974.86 9,154,855.77 7,102,000.00 23.91 8,800,000.00
ประเภทภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรเงินรายได 2,806,093.40 3,171,393.73 3,435,786.81 2,800,000.00 22.68 3,435,000.00
ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ 119,023.02 133,199.75 114,828.33 130,000.00 -12.31 114,000.00
ประเภทภาษีสุรา 1,354,342.09 1,387,950.97 1,537,450.45 1,355,000.00 13.43 1,537,000.00
ประเภทภาษีสรรพสามิต 2,434,672.62 3,035641.39 2,092,575.95 2,000,000.00 4.60 2,092,000.00
ประเภทคาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย

วาดวยปาไม
28,071.00 11,563.00 29,605.00 28,000.00 3.57 29,000.00

ประเภทคาภาคหลวงแร 87,927.84 118,298.51 110,796.99 100,000.00 10.00 110,000.00
ประเภทคาภาคหลวงปโตรเลียม 125,352.47 124,818.16 120,485.54 125,000.00 -4.00 120,000.00
ประเภทคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
1,621,304.00 1,762,543.00 1,585,012.00 1,710,000.00 -7.31 1,585,000.00

ประเภทคาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 510.00 - - - - -
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,850,386.85 17,108,383.37 18,181,396.84 15,350,000.00 17,822,000.00
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รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

3. เงินอุดหนุนท่ัวไป
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา

11,277,345.00 11,212,764.25 12,814,840.00 12,500,000.00 0.00 12,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,277,345.00 11,212,764.25 12,814,840.00 12,500,000.00 12,500,000.00
รวมทุกหมวด 25,856,669.48 28,997,400.46 32,075,855.93 28,598,000.00 31,205,600.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง

อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
…………………………….

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 31,205,600 บาท แยกเปน

รายไดจัดเก็บ
1. หมวดภาษีอากร รวม 221,000 บาท
1.1 ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 129,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
1.2 ประเภทรายรับภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 76,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
1.3 ประเภทรายรับภาษีปาย จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
2. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต รวม 238,600 บาท
2.1 ประเภทรายรับคาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
2.2 ประเภทรายรับคาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จํานวน 158,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
2.3 ประเภทรายรับคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,600 บาท

ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา
2.4 ประเภทรายรับคาปรับการผิดสัญญา จํานวน 78,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 260,000 บาท
3.1 ประเภทรายรับดอกเบี้ย จํานวน 260,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม 110,000 บาท
4.1 ประเภทรายรับรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา
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5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 54,000 บาท
5.1 ประเภทรายรับคาขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา
5.2 ประเภทรายรับรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 24,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,822,000 บาท
1.1 ประเภทรายรับภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,800,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา
1.2 ประเภทรายรับภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,435,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
1.3 ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 114,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีลวงมาแลว
1.4 ประเภทรายรับภาษีสุรา จํานวน 1,537,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมาแลว
1.5 ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,092,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
1.6 ประเภทรายรับคาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตาม

กฎหมายวาดวยปาไม
จํานวน 29,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
1.7 ประเภทรายรับคาภาคหลวงแร จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
1.8 ประเภทรายรับคาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา
1.9 ประเภทรายรับคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
จํานวน 1,585,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 12,500,000 บาท
1.1 ประเภทรายรับเงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตาม

อํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา
จํานวน 12,500,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2559 องคการบริหารสวนตําบลทุงสง

อําเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 464,032.03 514,080.00 506,986.06 514,080.00 0 514,080
ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง
นายก

34,592.75 42,120.00 41,563.61 42,120.00 0 42,120

ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 34,592.75 42,120.00 41,563.61 42,120.00 0 42,120
ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

74,353.56 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 86,400

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล

1,789,035.49 1,700,341.80 1,805,520.00 1,800,000.00 4.8 1,886,400

รวมหมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,396,606.58 2,385,061.80 2,842,033.28 2,484,720.00 2,571,120
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**

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 709,322.66 846,880.00 1,192,718.34 1,503,600.00 16.5 1,751,760
ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล 66,710.00 209,235,.99 137,109.26 82,200.00 0.29 82,440
ประเภทเงินประจําตําแหนง 42,000.00 61,016.66 103,983.87 104,400.00 4.6 109,200
ประเภทคาจางพนักงานจาง 584,880.00 511,112.88 684,800.00 1,076,880.00 2.45 1,103,280
ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 153,960.00 283,763.21 336,660.00 1,140.00 1,956.52 85,140

รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,556,872.66 1,912,008.74 2,455,271.47 2,771,220.00 3,131,820
รวมงบบุคลากร 3,953,479.24 4,297,070.54 4,937,304.75 5,255,940.00 5,702,940

งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแก อบต.ทุงสง

272,973.00 281,750.81 416,514.25 230,100.00 3.43 238,000

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

6,540.00 7,320.00 4,160.00 15,000.00 0 15,000

ประเภทคาเชาบาน 41,700.00 62,400.00 109,450.00 171,600.00 20.98 207,600
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,937.00 1,937.00 0 20,000.00 -82.4 3,520
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 85,402.00 180,488.00 6,139.00 0 0

รวมหมวดคาตอบแทน 415,552.00 533,895.81 536,263.25 436,700.00 464,120
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 327,726.00 268,800.00 216,375.00 413,800.00 24.17 513,800
ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 46,250.00 37,660.00 15,155.00 80,000.00 0 80,000
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

166,299.00 61,720.00 42,760.00 130,000.00 38.46 180,000

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,054.00 33,406.35 60,965.25 100,000.00 0 100,000
รวมหมวดคาใชสอย 565,329 401,586.35 335,255.25 723,800.00 873,800

หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน 94,348.00 89,900.00 124,904.00 80,000.00 25 100,000
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 21,900.00 6,285.00 20,000.00 0 20,000
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 10,467.00 5,590.00 18,249.00 15,000.00 33.33 20,000
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 0 35,847.00 21,362.47 30,000.00 233.33 100,000
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 192,033.00 231,736.85 182,614.37 200,000.00 25 250,000
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,701.00 14,620.00 11,890.00 20,000.00 0 20,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 2,404.00 64,845.00 68,821.00 50,000.00 0 50,000
ประเภทวัสดุอ่ืนๆ 98,800.00 76,000.00 76,000.00 88,000.00 0 88,000

รวมหมวดคาวัสดุ 399,753.00 540,438.85 510,125.84 503,000.00 648,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา 186,829.60 234,354.77 225,297.65 240,000.00 0 240,000
ประเภทคาโทรศัพท 7,575.44 6,034.80 5,264.40 12,000.00 0 12,000
ประเภทคาไปรษณีย 15,888.00 8,721.00 12,552.00 30,000.00 0 30,000
ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม 50,932.00 48,685.00 48,692.00 62,000.00 0 62,000

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 261,225.04 297,795.57 291,806.05 324,000.00 344,000
รวมงบดําเนินการ 1,641,859.04 1,773,716.58 1,518,190.50 2,007,500.00 2,329,920

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 28,790.00 223,640.00 23,700.00 10,000.00 305 40,500
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 0 14,200.00 0 0 0 0
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 32,340.00 0 0 0 100 39,000
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 0 0
ประเภทคาครุภัณฑอ่ืน 99,000.00 0 0 0 0 0
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 0 0 35,620.00 2,200,000.00 0 0
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 87,537.55 19,401.00 13,600.00 50,000.00 100 100,000

รวมหมวดคาครุภัณฑ 247,667.55 257,241.00 72,920.00 2,260,000.00 179,500
รวมงบลงทุน 247,667.55 257,241.00 72,920.00 2,260,000.00 179,500
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

งบรายจายอ่ืน
หมวดงบรายจายอ่ืน
ประเภทรายจายอ่ืน

คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินฯ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0 25,000
รวมหมวดงบรายจายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000

รวมงบรายจายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0 0 0 20,000.00 -25 15,000
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 22,000.00 22,000.00 0 0 0

รวมหมวดเงินอุดหนุน 22,000.00 22,000.00 0 20,000.00 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 22,000.00 22,000.00 0 20,000.00 15,000

รวมงานบริหารท่ัวไป 5,890,005.83 6,375,028.12 7,068,675.14 9,568,440.00 8,252,360
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

25,668.00 23,454.00 0 20,000.00 0 20,000

รวมหมวดคาใชสอย 25,668.00 23,454.00 0 20,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 25,668.00 23,454.00 0 20,000.00 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 25,668.00 23,454.00 0 20,000.00 20,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 496,530.00 557,738.69 771,825.00 996,720.00 4.95 1,046,100
ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล 50,350.00 52,410.99 17,897.14 0 0 0
ประเภทเงินประจําตําแหนง 0 0 42,000.00 42,000.00 0 42,000
ประเภทคาจางลูกจางประจํา 135,480.00 143,700.00 152,220.00 215,720.00 5.43 227,440
ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา 8,650.00 31,050.99 27,780.00 2,280.00 -100 0
ประเภทคาจางพนักงานจาง 91,680.00 95,400.00 201,980.00 284,880.00 8.21 308,280
ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 19,920.00 18,000.00 34,760.00 14,960.0ฃ0 -29.41 10,560

รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 802,610.00 898,300.67 1,248,462.14 1,556,560.00 1,634,380
รวมงบบุคลากร 802,610.00 898,300.67 1,248,462.14 1,556,560.00 1,634,380

งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลทุงสง

181,536.00 198,207.26 376,084.26 120,110.00 9.75 131,820

ประเภทคาเชาบาน 19,200.00 39,735.00 68,400.00 77,400.00 23.26 95,400
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,427.00 13,049.00 17,016.00 30,000.00 48.5 44,550
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 78,304.00 87,163.00 0 0

รวมหมวดคาตอบแทน 299,467.00 338,154.26 461,500.26 227,510.00 271,770
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง

(%) ป 2559

หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 45,900.00 28,760.00 14,154.05 55,000.00 0 55,000
ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 5,710.00 0 10,000.00 0 10,000
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

35,733.25 20,720.00 7,800.00 200,000.00 153.67 380,000

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพ่ือ
ซอมแซมบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

4,800.00 1,300.00 6,130.00 15,000.00 0 15,000

รวมหมวดคาใชสอย 86,433.25 56,490.00 28,084.05 229,800.00 460,000
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน 38,086.10 49,986.00 37,881.15 50,000.00 0 50,000
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 580.00 5,000.00 0 5,000
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,275.00 3,600.00 4,400.00 5,000.00 0 5,000
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,900.00 4,500.00 4,500.00 10,000.00 0 10,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 49,749.00 49,546.00 49,823.00 50,000.00 20 60,000

รวมหมวดคาวัสดุ 94,010.10 107,632.00 97,184.15 120,000.00 130,000
รวมงบดําเนินการ 479,910.35 502,276.26 371,955.89 577,310.00 861,770



~ 28 ~

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 5,390.00 45,550.00 0 8,000.00 675 16,000
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 14,611.00 0 0 0 100 46,000

รวมหมวดคาครุภัณฑ 20,001.00 45,550.00 0 8,000.00 62,000
รวมงบลงทุน 20,001.00 45,550.00 0 8,000.00 62,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,302,521.35 1,446,126.93 1,835,230.60 2,141,870.00 2,558,150
รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 7,218,195.18 7,844,609.28 8,195,833.28 11,730,310.00 10,830,510
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

55,900.00 122,550.00 15,860.00 117,000.00 113.68 250,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 55,900.00 122,550.00 15,860.00 117,000.00 250,000
หมวดคาวัสดุ
ประเภทคาเครื่องแตงกายของ อปพร. 0 63,000.00 0 0 100 80,000
ประเภทวัสดุอ่ืนๆ 0 0 0 33,350.00 -100 0

รวมหมวดคาวัสดุ 0 63,000.00 0 33,350.00 80,000
รวมงบดําเนินงาน 55,900.00 185,550.00 15,860.00 150,350.00 330,000

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 0 72,000.00 72,000.00 0 0

รวมหมวดคาครุภัณฑ 0 72,000.00 72,000.00 0 0
รวมงบลงทุน 0 72,000.00 72,000.00 150,350.00 330,000

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 55,900.00 257,550.00 87,860.00 150,350.00 330,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 55,900.00 257,550.00 87,860.00 150,350.00 330,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 130,200.00 141,240.00 188,308.93 244,320.00 14.75 280,349
ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล 14,010.00 38,760.00 8,280.00 0 0
ประเภทคาจางพนักงานจาง 93,430.00 21,600.00 43,920.00 105,260.00 28.94 135,720

รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 237,640.00 201,600.00 240,508.93 349,580.00 416,069
รวมงบบุคลากร 237,640.00 201,600.00 240,508.93 349,580.00 416,069

งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลทุงสง

337,871.00 522,512.00 945,850.00 256,710.00 9.12 280,130

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

0 0 0 3,000.00 0 3,000

ประเภทคาเชาบาน 21,500.00 23,400.00 23,800.00 36,000.00 0 36,000
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,600.00 1,600.00 4,000.00 -12 3,520
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 1,057.00 2,241.00 0 0 0

รวมหมวดคาตอบแทน 360,428.00 549,753.00 971,250.00 299,710.00 322,650
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 8,000.00 55,950.00 38,000.00 31.58 50,000
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

0 12,120.00 18,270.00 39,000.00 200 117,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 20,120.00 74,220.00 77,000.00 167,000
รวมงบดําเนินงาน 360,428.00 569,873.00 531,292.00 376,710.00 489,650

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑอ่ืน 0 0 0 0 100 99,720

รวมหมวดคาครุภัณฑ 0 0 0 0 99,720
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 99,720

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 598,068.00 771,473.00 1,285,978.93 726,290.00 1,005,439
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

813,101.00 789,690.00 79,994.00 1,698,000.00 5.78 1,599,800

รวมหมวดคาใชสอย 813,101.00 789,690.00 79,994.00 1,698,000.00 1,599,800
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

หมวดคาวัสดุ
ประเภทอาหารเสริม(นม) 1,664,088.34 1,610,432.13 1,720,481.23 1,708,140.00 -2.64 1,662,967

รวมหมวดคาวัสดุ 1,664,088.34 1,610,432.13 2,962,781.23 1,708,140.00 1,662,967
รวมงบดําเนินงาน 2,477,189.34 2,400,122.13 2,290,012.76 3,406,140.00 3,262,767

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 1,592,500.00 1,651,000.00 2,520,000.00 2,548,000.00 -7.38 2,360,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,592,500.00 1,651,000.00 2,520,000.00 2,548,000.00 2,360,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,592,500.00 1,651,000.00 2,520,000.00 2,548,000.00 2,360,000

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,069,689.34 4,051,122.13 3,546,012.76 5,954,140.00 5,622,767
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

งานศึกษาไมกําหนดระดับ
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

141,582.00 138,619.00 46,500.00 150,000.00 66.67 250,000

รวมหมวดคาใชสอย 141,582.00 138,619.00 46,500.00 150,000.00 250,000
รวมงบดําเนินงาน 141,582.00 138,619.00 46,500.00 150,000.00 250,000

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 141,582.00 138,619.00 46,500.00 150,000.00 250,000
รวมแผนงานการศึกษา 4,809,339.34 4,961,214.13 6,895,254.16 6,830,430.00 6,878,206

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 3,200.00 5,000.00 0 5,000.00 100 10,000

รวมหมวดคาใชสอย 3,200.00 5,000.00 0 5,000.00 10,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,685.90 15,694.80 0 10,000.00 -50 5,000
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 19,300.00 17,150.00 18,900.00 50,000.00 -40 30,000

รวมหมวดคาวัสดุ 22,985.90 32,844.80 18,900.00 60,000.00 35,000
รวมงบดําเนินงาน 26,185.90 37,844.80 18,900.00 65,000.00 45,000

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณะ
ประโยชน

150,000.00 225,000.00 225,000.00 275,000.00 0 275,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน 150,000.00 225,000.00 225,000.00 275,000.00 275,000
รวมงบเงินอุดหนุน 150,000.00 225,000.00 225,000.00 275,000.00 275,000.00

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน

176,185.90 262,844.80 243,900.00 340,000.00 320,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 176,185.90 262,844.80 243,900.00 340,000.00 320,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 434,400.00 484,556.97 561,351.00 664,920.00 11.2 739,414
ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล 28,720.00 25,980.00 11,575.00 10,500 -6.86 9,780
ประเภทเงินประจําตําแหนง 0 0 42,000.00 42,000.00 0 42,000
ประเภทคาจางพนักงานจาง 190,800.00 198,240.00 216,240.00 282,720.00 7.77 304,680
ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 36,000.00 36,000.00 34,700.00 12,120.00 16.83 14,160

รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 689,920.00 744,776.97 865,866.00 1,012,260.00 1,110,034
รวมงบบุคลากร 689,920.00 744,776.97 865,866.00 1,012,260.00 1,110,034

งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลทุงสง

209,158.00 237,500.00 286,162.87 100,000.00 17.2 117,200

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

6,720.00 0 0 5,000.00 0 5,000

ประเภทคาเชาบาน 15,000.00 15,000.00 9,350.00 12,000.00 50 18,000
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 12,317.00 21,290.00 34.52 28,640
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 22,635.00 15,079.00 0 0
รวมหมวดคาตอบแทน 253,513.00 267,579.00 307,829.87 138,290.00 168,840

หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 8,300.00 34,140.00 5,890.00 50,000.00 0 50,000
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

12,340.00 16,920.00 2,900.00 35,000.00 42.86 50,000

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพ่ือ
ซอมแซมบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

4,150.00 3,500.00 800.00 10,000.00 0 10,000

รวมหมวดคาใชสอย 24,790.00 54,560.00 9,590.00 95,000.00 110,000
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน 14,345 19,987.00 0 20,000.00 0 20,000
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 450.00 5,000.00 0 5,000
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,000.00 3,400.00 7,800.00 10,000.00 0 10,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 15,550.00 35,648.00 15,352.00 35,000.00 0 35,000

รวมหมวดคาวัสดุ 35,895.00 59,035.00 23,602.00 70,000.00 70,000
รวมงบดําเนินงาน 314,198.00 381,174.00 199,708.00 303,29.00 348,840
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 14,000.00 -100 0
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 32,340.00 0 0 0 100 16,000
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 37,120.00 0 0 0 0
ประเภทครุภัณฑสํารวจ 35,000.00 0 0 0 0
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง)

0 0 12,990.00 20,000.00 0 20,000

รวมหมวดคาครุภัณฑ 104,460.00 0 12,990.00 34,000.00 36,000
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง

0 0 211,677.00 150,000.00 -100 0

รวมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 211,677.00 150,000.00 0
รวมงบลงทุน 104,460.00 0 224,667.00 184,000 36,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,108,578.00 1,125,950.97 1,431,554.87 1,499,550 1,494,874
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

งานไฟฟาถนน
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 1,000.00 30,000.00 66.67 50,000
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพ่ือ
ซอมแซมบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

0 9,140.00 0 20,000.00 0 20,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 9,140.00 1,000.00 50,000.00 70,000
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 95,142.51 81,285.00 66,770.00 100,000.00 0 100,000
ประเภทวัสดุกอสราง 76,908.00 63,430.00 101,715.00 77,500.00 29.03 100,000
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น - - 0 50,000.00 0 50,000

รวมหมวดคาวัสดุ 172,050.51 144,715.00 169,485.00 227,500.00 250,000
รวมงบดําเนินงาน 172,050.50 153,855 170,485.00 227,500.00 320,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 13,360.00 0 0 20,000.00 -100 0

รวมหมวดคาครุภัณฑ 13,360.00 0 0 20,000.00 0
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 5,043,400.00 3,326,500.00 4,467,800.00 3,255,400.00 86.67 6,076,900
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง

143,990.00 412,550.00 454,493.00 500,000.00 0 500,000

รวมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 5,187,390.00 3,739,050.00 4,922,293.00 3,755,400.00 6,576,900
รวมงบลงทุน 5,187,390.00 3,739,050.00 3,249,893.00 3,775,400.00 6,576,900

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปน
สาธารณประโยชน

392,881.32 0 0 0 0

รวมหมวดเงินอุดหนุน 392,881.32 0 0 0 0
รวมงานไฟฟาถนน 5,752,321.82 3,892,905.00 5,092,778.00 4,052,900.00 6,896,900

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,860,899.82 5,018,855.97 6,524,332.87 5,552,450.00 8,391,774
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

439,103.00 367,124.00 314,119.00 470,000.00 23.40 580,000

รวมหมวดคาใชสอย 439,103.00 367,124.00 314,119.00 470,000.00 580,000
รวมงบดําเนินงาน 439,103.00 367,124.00 314,119.00 470,000.00 580,000

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน

439,103.00 367,124.00 314,119.00 470,000.00 580,000

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 439,103.00 367,124.00 314,119.00 470,000.00 580,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติท่ีไมเขาลักษณะ
ประเภทรายจายหมวดอ่ืน ๆ

329,918.00 445,920.00 321,211.00 350,000.00 14.29 400,000

รวมหมวดคาใชสอย 329,918.00 445,920.00 321,211.00 350,000.00 400,000
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุกีฬา 64,633 64,998.00 65,000.00 65,000.00 0 65,000

รวมหมวดคาวัสดุ 64,633.00 64,633.00 65,000.00 65,000.00 65,000
รวมงบดําเนินงาน 394,551.00 510,553.00 386,211.00 415,000.00 465,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 394,551.00 510,553.00 386,211.00 415,000.00 465,000
งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 19,475.00 2,400.00 22,410.00 30,000.00 0 30,000
ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

185,063.00 188,700.00 110,370.00 127,000.00 111.97 269,200

หมวดคาใชสอย 204,538.00 191,100.00 132,780.00 157,000.00 299,200
รวมงบดําเนินงาน 204,538.00 191,100.00 132,780.00 157,000.00 299,200
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 130,000.00 165,250.00 138,750.00 135,000.00 0 135,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน 130,000.00 165,250.00 138,750.00 135,000.00 135,000
รวมงบเงินอุดหนุน 130,000.00 165,250.00 138,750.00 135,000.00 135,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 334,538.00 356,350.00 271,530.00 292,000.00 434,200
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 729,089.00 866,903.00 657,741.00 707,000.00 899,200

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

0 0 0 10,000.00 0 10,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 10,000.00 10,000
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุการเกษตร 1,665.00 1,750.00 2,270.00 10,000.00 0 10,000

รวมหมวดคาวัสดุ 1,665.00 1,750.00 2,270.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 1,665.00 1,750.00 2,270.00 20,000.00 20,000

รวมงานสงเสริมการเกษตร 1,665.00 1,750.00 2,270.00 20,000.00 20,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวกับรับรองและพิธีการ 0 8,095.00 13,541.00 0
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

0 0 0 30,000.00 -33.33 20,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 8,095.00 13,541.00 30,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 8,095.00 13,541.00 30,000.00 20,000

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 1,665.00 9,845.00 15,811.00 30,000.00 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 1,665.00 9,845.00 15,811.00 50,000.00 40,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทคาจางพนักงานจาง 232,440.00 219,183.00 261,400.00 376,680.00 8.25 407,760
ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 73,800.00 91,170.00 78,200.00 50,220.00 26.05 63,300

รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 306,240.00 310,353.00 339,600.00 426,900.00 471,060
รวมงบบุคลากร 306,240.00 310,353.00 339,600.00 426,900.00 471,060

งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลทุงสง

0 0 55,913.00 31,390.00 8.25 33,980

รวมหมวดคาตอบแทน 0 0 55,913.00 31,390.00 33,980
หมวดคาใชสอย
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 1,500.00 0 0 30,000.00 0 30,000

รวมหมวดคาใชสอย 1,500.00 0 0 30,000.00 30,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุกอสราง 0 0 0 0 100 100,000

รวมหมวดคาวัสดุ 0 0 0 0 100,000
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา 872,956.32 765,861.56 977,413.87 1,000,000.00 0 1,000,000

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 872,956.32 765,861.56 977,413.87 1,000,000.00 1,000,000
รวมงบดําเนินงาน 1,180,696.32 1,076,214.56 1,339,685.87 1,061,390.00 1,163,980

งบลงทุน
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง

82,500.00 57,000.00 72,240.00 300,000.00 -33.33 200,000

รวมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 82,500.00 57,000.00 72,240.00 300,000.00 200,000
รวมงบลงทุน 82,500.00 57,000.00 72,2340.00 300,000 200,000

รวมงานกิจการประปา 1,263,196.32 1,133,214.56 1,445,166.87 1,788,290 1,835,040
รวมแผนงานการพาณิชย 1,263,196.32 1,133,214.56 1,445,166.87 1,788,290 1,835,040



~ 46 ~

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบงบกลาง
หมวดงบกลาง
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 160,581.00 150,922.00 112,919.00 104,730.00 16.16 121,650
ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 36,000.00 51,000.00 58,500.00 78,000.00 15.38 90,000
ประเภทเงินสํารองจาย 129,250.00 41,232.00 16,000.00 484,780.00 11.32 539,640
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน 116,430.00 94,890.00 113,000.00 150,680.00 4.24 157,070
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)

139,081.00 145,018.00 446,219.00 160,980.00 19.59 192,510

รวมหมวดงบกลาง 581,342.00 483,062.00 446,219.00 979,170.00 1,100,870
รวมแผนงานงบกลาง 581,342.00 483,062.00 446,219.00 979,170.00 1,100,870

รวมทุกแผนงาน 22,122,607.57 21,182,133.51 25,534,309.64 28,598,000.00 31,205,600



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนตําบลทุงสง
อําเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 31,205,600 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 8,252,360 บาท

งบบุคลากร รวม 5,702,940 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนใหแกนายกและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
1. เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 244,800 บาท
2. เงินคาตอบแทนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน 269,280 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล
1. เงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 21,000 บาท
2. เงินประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน 21,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกและรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
1. เงินตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล 21,000 บาท
2. เงินตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน 21,120 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 86,400 บาท
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เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1,886,400 บาท
เพ่ือจายเปน
- คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เปน
เงิน 134,640 บาท
- คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เปน
เงิน 110,160 บาท
- คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 18 คน เปนเงิน 1,555,200 บาท
- คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เปน
เงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,131,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,751,760 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 82,440 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) และเงินคาตอบแทน
รายเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 109,200 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล หัวหนาสํานักงานปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,103,280 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางของพนักงานจางจํานวน 9 อัตรา
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
2. พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 7 อัตรา

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 85,140 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จาง จํานวน 8 อัตรา
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 7 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2, 9,920 บาท
คาตอบแทน รวม 464,120 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 238,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลทุงสง และคาตอบแทนผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษใหแก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหแก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 07,600 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,520 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล และ
ผูบริหาร

คาใชสอย รวม 873,80 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 513,800 บาท

เพ่ือจายเปน
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
ตั้งไว 150,000.- บาท
- คาจางเหมาบริการ สําหรับบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน จางเหมาแรงงาน คาบริการกําจัดปลวก ฯลฯ
ตั้งไว 250,000.- บาท
- คาจางจัดทําสื่อโฆษณาเผยแพร เชน จัดทําวารสาร จดัทํา
ปฏิทิน ฯลฯ ตั้งไว 60,000.- บาท
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ
ตั้งไว 10,000.- บาท
- คาตอบรับสิ่งพิมพ คาวารสาร เชน หนังสือพิมพรายวัน วารสารสวน
ทองถ่ิน และหนังสืออ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองใชในงานราชการ
ตั้งไว 43,800.- บาท

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
เพ่ือจายเปน
- คารับรอง ตั้งไว 30,000.- บาท เพ่ือจายเปนคารับรองหรือเลี้ยง
รับรองของ อปท. ในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจะเปนในการไปนิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ
- คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ และวันสําคัญของทางราชการ ตั้ง
ไว 50,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดงานรัฐพิธีตางๆ และวันสําคัญของ
ทางราชการ เชน วันปยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน



~ 50 ~

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล แกผูทํา
คุณประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลทุงสง

คาใชจายในการจัดโครงการตามพระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตางๆ ในการจัดกิจกรรม
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะ
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน และผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหเขารวมการ
ประชุม อบรมหรือสัมมนาตางๆ

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลาฯ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวง
มาลา ฯลฯ สําหรับบุคคลและ คณะบุคคลท่ีทําประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลหรือสําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและ
วโรกาส ท่ีจําเปนและมีความสําคัญ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร รถจักรยานยนต ฯลฯ (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

คาวัสดุ รวม 648,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปน คาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เพ่ือใชในสํานักงานปลัด อบต.
, ศูนย อปพร. อบต. ทุงสง เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุขององคการบริหารสวนตําบลและ
วัสดุไฟฟาท่ีอยูในภารกิจดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง

จํานวน 20,000 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวย ชาม ชอนสอม
แกวน้ํา จานรองแกว กระจกเงา แปรง ไมกวาด ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่หัวเทียน หรืออุปกรณตางๆของรถยนต
รถจักรยานยนตฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อน้ํามันหลอลื่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใชกับรถยนต รถบรรทุก
ขยะ รถบรรทุกน้ํา และรถจักรยานยนตขององคการบริหารสวนตําบล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุตาง ๆ เชน คาฟลมถายรูป เมมโมรี่การด กระดาษ
เขียนโปสเตอร พูกัน สี แผนพับ แผนปาย ลาง อัด ขยายรูป และวัสดุ
อ่ืน ๆ ท่ีเปนการประชาสัมพันธและปายตาง ๆ ตามความจําเปนและ
เหมาะสม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชในงานสํานักงาน
ปลัด เชน แผนดิสกหรือจานบันทึกขอมูลหัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับหมึก ฯลฯ

วัสดุอ่ืน จํานวน 88,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อถังขยะพลาสติก ทรงกลม แบบมีฝา ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 ลิตร จํานวน 100 ใบๆ ละ 880.- บาท

คาสาธารณูปโภค รวม 344,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 240,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานไสยูงปก, บานคลองโอม และศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑในวัดหนองดี

คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อ
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณียฯลฯ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 62,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาเชาและบริการ
สําหรับอินเตอรเน็ตตําบล ฯ

งบลงทุน รวม 179,500 บาท
คาครุภัณฑ รวม 179,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 5,100 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตู

โครงการจัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บานเปด จํานวน 4,600 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บานเปด มือจับบิด จํานวน 1 ตู

โครงการจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 6,800 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว

โครงการจัดซื้อถังน้ํา แบบสแตนเลส จํานวน 24,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อถังน้ํา แบบสแตนเลส ขนาดความ
จุ 1,600 ลิตร จํานวน 2 ใบๆ ละ 12,000.- บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมนอยกวา
2. คุณสมบัติตามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3. ราคารวมขาตั้ง และคาติดตั้ง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 23,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา 6 MB สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
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3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ
จุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 16,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม
นอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน คาซอมแซม
ทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษา ทรัพยสิน ฯลฯ (รายจายเพ่ือ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
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งบรายจายอ่ืน รวม 25,000 บาท
รายจายอ่ืน รวม 25,000 บาท
รายจายอ่ืน จํานวน 25,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบการจัดการระบบตาง ๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 15,000 บาท

- อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ และศูนยประสานราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอนาบอน ป 2558 ใหแก องคการ
บริหารสวนตําบลแกวแสน ตั้งไว 15,000.- บาท เพ่ือจายเปนคา
บริหารจัดการศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอ และศูนยประสานราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอําเภอนาบอน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

คาใชสอย รวม 20,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการจัดเก็บสถิติตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลสถิติของตําบล เชน ขอมูล
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลทางการเกษตร คาบันทึกขอมูล
พรอมประมวลผล ฯลฯ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,558,150 บาท
งบบุคลากร รวม 1,634,380 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,634,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,046,100 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองคลัง
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 227,440 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา



~ 55 ~

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 308,280 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 10,560 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จาง จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 861,770 บาท
คาตอบแทน รวม 271,770 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 131,820 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
ใหแก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 95,400 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,550 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล และ
ลูกจางประจํา

คาใชสอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 55,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตั้งไว 50,000.- บาท
- คาจางเหมาบริการ สําหรับบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน จางเหมาแรงงาน คาบริการกําจัดปลวก ฯลฯ
ตั้งไว 5,000.- บาท

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. ในการตอนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ
คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการดวยและ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
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โครงการจัดทําแผนท่ีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนท่ีและทะเบียนทรัพยสิน เชน
คาจาง คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร รถจักรยานยนต ฯลฯ (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ)

คาวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เปน
กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หรืออุปกรณตาง ๆ ของรถจักรยานยนต ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อน้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบนซนิ
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนตขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงสง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุตาง ๆ เชน ฟลมถายรูป เมมโมรี่การด กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน สี แผนปาย ลาง อัด ขยายรูปและวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเปนการ
ประชาสัมพันธโปสเตอรขององคการบริหารสวนตําบล จัดซื้อปายปด
ประกาศ ประชาสัมพันธและปายตางๆ ท่ีจําเปนและเหมาะสม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสกหรือจานบันทึกขอมูล
หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับหมึก สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 62,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 62,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อตูเก็บแฟม 40 ชอง จํานวน 4,600 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บแฟม 40 ชอง จํานวน 1 ตู

โครงการจัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บานเปด จํานวน 4,600 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน มือจับบิด จํานวน 1 ตู
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โครงการจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 6,800 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 46,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา 6 MB สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
คาใชสอย รวม 250,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการเตรียมความพรอมรับสถานการณสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปน
- คาจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 38,000.- บาท
เพ่ือจายเปนคา สถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และอุปกรณการจัดโครงการ ฯลฯ
- คาจัดกิจกรรม รณรงคประชาสัมพันธเตรียมความพรอมรับสถานการณ
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สาธารณภัย จํานวน 12,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาปาย
ประชาสัมพันธ สปอตประชาสัมพันธ และคาจางเหมารถแห
ประชาสัมพันธ เปนตน

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลตางๆ ประจําป 2559 จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดตั้งหนวยบริการประชาชนในชวงเทศกาล
ตางๆ เชน คาตอบแทน คาเต็นท โตะ เกาอ้ี คาปายประชาสัมพันธ
คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการใหบริการประชาชน ฯลฯ

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลทุงสง (อปพร.) จํานวน 120,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และวัสดุ อุปกรณการจัดโครงการ ฯลฯ

โครงการสนับสนุนหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย อบต. ทุงสง จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาฝกอบรมหรือสงบุคลากรหรือสมาชิก อปพร. เขารับการ
อบรมในการปฏิบัติหนาท่ีประจําหนวยปฏิบัติการกูชีพกูภัยของ
ศูนยอปพร. อบต. ทุงสง

คาวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 80,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) ตั้งไว 80,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดหาเครื่องแตงกายชุดฝก
อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. จํานวน 40 ชุดๆ ละ 2,000.- บาท ซึ่ง
ประกอบดวย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเทา และเข็มเครื่องหมาย
อปพร. เปนตน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,005,439 บาท

งบบุคลากร รวม 416,069 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 416,069 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,349 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 135,720 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบคาจางพนักงานจาง ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 489,650 บาท
คาตอบแทน รวม 322,650 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 280,130 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
ใหแก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง



~ 59 ~

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,520 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล

คาใชสอย รวม 167,000 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ พนักงานจาง

โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 32,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดอบรม หรือคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานจาง จํานวน 16 อัตรา ประกอบดวย
1. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองดี จํานวน 11 คนๆละ
2,000.- บาท เปนเงิน 22,000.- บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสยูงปก จํานวน 2 คนๆละ 2,000.- บาท
เปนเงิน 4,000.- บาท
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองโอม จํานวน 3 คนๆละ 2,000.- บาท/
วัน เปนเงิน 6,000.- บาท

โครงการสงเสริมศักยภาพและความเข็มแข็งของครูผูดูแลเด็ก ผูเรียน
ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 35,000 บาท

เพ่ือจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก ปายประชาสัมพันธ คูมือ และอุปกรณการจัด
โครงการ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 99,720 บาท
คาครุภัณฑ รวม 99,720 บาท
ครุภัณฑอ่ืน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก จํานวน 99,720 บาท
เพ่ือจายเปน
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1.1.1 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ตั้งไว 99,720.- บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ
- ชิงชาโซ 3 ท่ีนั่ง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 13,080.- บาท เปนเงิน
39,240.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงสรางเหล็กแข็งแรง ขนาดท่ี
นั่งกวางประมาณ 58 ซม. รองรับน้ําหนักไมต่ํากวา 60 กิโลกรัมตอ 1
ท่ีนั่ง ขนาดประมาณ 135x300x185 ซม.
- ถังลอดปนปาย จํานวน 3 ชุดๆ ละ 9,480.- บาท เปนเงิน
28,440.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ โครงสรางเหล็ก ทางข้ึนพรอม
บันไดราวจับเหล็กแข็งแรง รับน้ําหนักไดมาก ตัวถังลอดเปนถังเหล็ก
อยางหนา ขนาดประมาณ 60x230x145 ซม.
- กระดานลื่นอนุบาล จํานวน 3 ชุดๆ ละ 10,680.- บาท เปนเงิน
32,040.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กระดานลื่นสแตนเลส โครงสราง
แข็งแรง ขนาดประมาณ 60x180x120 ซม.

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,622,767 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,262,767 บาท

คาใชสอย รวม 1,599,800 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กเปนใหญ จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปน คาเชาเต็นท โตะ เกาอ้ี คาตกแตงสถานท่ี คาปาย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ ของขวัญ ของรางวัล แกเด็กนักเรียน
และผูเขารวมกิจกรรม ฯลฯ

โครงการปฐมวัยกาวไกลไปสูพลเมืองอาเซียน จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปน คาสถานท่ี คาวิทยากร คาเครื่องเสียง คาปาย
ประชาสัมพันธ คาของรางวัล คาเกียรติบัตร และอุปกรณการจัด
โครงการ ฯลฯ

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปน คาจางเหมารถบัส คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร ฯลฯ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,444,800 บาท
เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหแก เดก็เล็ก
จํานวน 3 แหง ประกอบดวย
1. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองดี
จํานวน 280 วัน จํานวน 160 คนๆละ 20.- บาท/วัน
เปนเงิน 896,000.- บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสยูงปก จํานวน 280 วัน
จํานวน 57 คนๆละ 20.- บาท/วัน เปนเงิน 319,200.- บาท
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองโอม จํานวน 280 วัน
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จํานวน 41 คนๆละ 20.- บาท/วัน เปนเงิน 229,600.- บาท
โครงการสิบสอง Size หนูคิดเพ่ือสวนรวม จํานวน 25,000 บาท

เพ่ือจายเปน คาสถานท่ี คาเครื่องเสียง คาปายประชาสัมพันธ คาของ
รางวัล คาเกียรติบัตร และอุปกรณการจัดโครงการ ฯลฯ

คาวัสดุ รวม 1,662,967 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,662,967 บาท

เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหแก เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก
ป.1 – ป.6 ประกอบดวย
1. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองดี
จํานวน 280 วัน จํานวน 160 คนๆละ 7.37 บาท/วัน เปนเงิน
330,176.- บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสยูงปก จํานวน 280 วัน
จํานวน 57 คนๆละ 7.37 บาท/วัน เปนเงิน 117,625.40 บาท
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองโอม จํานวน 280 วัน
จํานวน 41 คนๆละ 7.37 บาท/วัน เปนเงิน 84,607.60 บาท
4. โรงเรียนวัดหนองดี
จํานวน 260 วัน จํานวน 137 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน
เปนเงิน 262,519.40 บาท
5. โรงเรียนชุมชนบานสี่แยก จํานวน 260 วัน
จํานวน 150 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน เปนเงิน 287,430.- บาท
6. โรงเรียนบานไสยูงปก จํานวน 260 วัน
จํานวน 123 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน เปนเงิน 235,692.60 บาท
7. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี จํานวน 260 วัน
จํานวน 87 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน เปนเงิน 166,709.40 บาท
8. โรงเรียนบานคลอง
โอม จํานวน 260 วัน จํานวน 93 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน เปน
เงิน 178,206.60 บาท
หมายเหตุ ศพด.ไสยูงปก ปรับเพ่ิม 0.20 บาท
เนื่องจากระบบไมสามารถบันทึกเปนจุดทศนิยมเม่ือรวมเปนยอดจํานวน
เต็ม

งบเงินอุดหนุน รวม 2,360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,360,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,360,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกใหแก เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 – ป.6 จํานวน 5 แหง ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ดังนี้
1 โรงเรียนวัดหนองดี จํานวน 200 วัน
จํานวน 137 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เปนเงิน 548,000.- บาท
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2 โรงเรียนชุมชนบานสี่แยก จํานวน 200 วัน
จํานวน 150 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เปนเงิน 600,000.- บาท
3 โรงเรียนบานไสยูงปก จํานวน 200 วัน
จํานวน 123 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เปนเงิน 492,000.- บาท
4 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี จํานวน 200 วัน
จํานวน 87 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เปนเงิน 348,000.- บาท
5 โรงเรียนบานคลองโอม จํานวน 200 วัน
จํานวน 93 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เปนเงิน 372,000.- บาท

งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

คาใชสอย รวม 250,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนทางวิทยาศาสตร จํานวน 250,000 บาท
เพ่ือจายเปน คาลงทะเบียน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ยานพาหนะรถบัส รถไฟ คาปายประชาสัมพันธ และอุปกรณการจัด
โครงการ ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
คาใชสอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน แผน
พับ ใบปลิว โปสเตอร ปายประชาสัมพันธ คาจางรถแห ฯลฯ และคาจาง
เหมาในการฉีดพนหมอกควัน คาฉีดปองกันโรคตางๆ เปนตน

คาวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อน้ํามันหลอลื่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯสําหรับใชกับเครื่องพนหมอกควันในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือบริการทางการแพทย เชน ยา
ปองกันโรคพิษสุนัขบา เข็มฉีดยา ยาคุมกําเนิด น้ํายาเคมีเติมเครื่องพน
หมอกควัน ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 275,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 275,000 บาท
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เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 275,000 บาท
เพ่ือจายเปน
- เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ใหแก
สาธารณสุขมูลฐานหมูบาน หมูท่ี 1 -10 เพ่ือจายเปนคาดําเนินงาน
ของ อสม. หมูบาน จํานวน 10 หมูบาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หมูท่ี 1, 4, 5, 6, และหมูท่ี 8 หมูบานละ 30,000.- บาท
หมูท่ี 2, 3, 7, 9 และหมูท่ี 10 หมูบานละ 25,000.- บาท เพ่ือใชในการ
จัดกิจกรรมใน 3 กลุม ไดแก การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข, การ
แกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องตน
ในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,494,874 บาท

งบบุคลากร รวม 1,110,034 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,110,034 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 739,414 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,780 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองชาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 304,680 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 14,160 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 348,840 บาท
คาตอบแทน รวม 168,840 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 117,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซอง ตรวจการจางและ
ควบคุมงานขององคการบริหารสวนตําบล และคาตอบแทน
ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหแก พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
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พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
คาเชาบาน จํานวน 18,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 28,640 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
คาใชสอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมา
บริการ ตางๆ

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง
พาหนะ คาเชาท่ีพัก คาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต ฯลฯ (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

คาวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก แบตเตอรี่ หัวเทียน หรอือุปกรณตาง ๆ ของรถจักรยานยนต ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อน้ํามัน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน ฯลฯ สําหรับใชกับรถจักรยานยนตขององคการบริหารสวน
ตําบล และสําหรับรถยนต เครื่องจักรกลท่ีสวนราชการ อ่ืนหรือ
หนวยงานอ่ืนสนับสนุนกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 16,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความ
จุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอย
กวา 100 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพ่ือใหสามารถใชใช
งานไดปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ คา
บํารุงรักษา ทรัพยสิน ฯลฯ (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง)

งานไฟฟาถนน รวม 6,896,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

คาใชสอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ตางๆ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบล (รายจายเพ่ือ
ซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

คาวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุขององคการบริหารสวนตําบล คาวัสดุ
ไฟฟา ซึ่งอยูในภารกิจดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของตาง ๆ เชน แปรงทาสี
ทราย ตะปู กระเบื้อง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซื้อน้ํามัน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน ฯลฯ

สําหรับใชกับรถจักรยานยนตขององคการบริหารสวนตําบล และสําหรับ
รถยนต เครื่องจักรกลท่ีสวนราชการ อ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนสนับสนุน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล

งบลงทุน รวม 6,576,900 บาท
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 6,576,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสํานักสงฆสวนธรรมจรจรัส
หมูท่ี 8 ตําบลทุงสง จํานวน 639,700 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสํานักสงฆสวนธรรม
จรจรัส หมูท่ี 8 ตําบลทุงสง โดยเริ่มกอสรางจากถนนคสล.
เดิม กวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหิน
คลุกกวางขางละ 0.30 เมตร พรอมวางปาย
ประชาสัมพันธ จํานวน 1 ปายดําเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และ ขอกําหนดขององคการสวนตําบลทุงสง
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 19 ลําดับท่ี 4

โครงการกอสรางถนนถนนลาดยางเริ่มจากถนนสาย 41 – สถานีอนามัย
บานสี่แยก หมูท่ี 3, 4 ตําบลทุงสง จํานวน 406,300 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางเริ่มจากถนนสาย 41 – สถานี
อนามัยบานสี่แยก หมูท่ี 3,4 ตําบลทุงสง โดยเริ่มกอสรางจาก
ถนนลาดยางเดิม ถึงถนนสายสี่แยกสิเด - เขตตําบลฉวาง ทําผิวจราจร
แบบแอสฟลทติกคอนกรีตผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และวางปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ดําเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2559-2561) หนา 18 ลําดับท่ี 2

โครงการกอสรางถนนลาดยางบานสายนายคลอง วิสัย - เขตตําบลแกว
แสน หมูท่ี 5 ตําบลทุงสง จํานวน 979,900 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางสายบานนายคลอง วิสยั - เขต
ตําบลแกวแสน หมูท่ี 5 ตําบลทุงสง โดยเริ่มกอสรางจากถนนลาดยาง
เดิม (บริเวณหนา ศพด.บานไสยูงปก) ทําผิวจราจรแบบ
แอสฟลทติกคอนกรีต ผิวจราจร
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กวาง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร และวางทอกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60x1.00 เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 7 ทอน พรอมวางปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ดําเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและขอกําหนดของ องคการบริหารสวนตําบลทุงสง ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 19 ลําดับท่ี 3

โครงการกอสรางถนนลาดยางสายสี่แยกสิเด-เขตตําบลฉวาง หมูท่ี 4 ตําบล
ทุงสง จํานวน 1,420,100 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนสายสี่แยกสิเด - เขตตําบลฉวาง หมู
ท่ี 4 ตําบลทุงสง โดยเริ่มกอสรางจากถนนลาดยางเดิม (บริเวณสามแยก
บานโคกไมแดง) ทําผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และวางทอ
กลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60x1.00 เมตร
จํานวน 7 ทอน จํานวน 1 จุด, วางทอกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3)
(วางคู) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 1.00x1.00 เมตร จํานวน 14 ทอน จํานวน 1 จุด พรอมวาง
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ดําเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 20 ลาํดับท่ี 6

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานบริเวณพ้ืนท่ี นางสาวอุทัย
เชื้อหมอเฒา หมูท่ี 7 ตําบลทุงสง จํานวน 527,700 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบประปาหมูบานบริเวณพ้ืนท่ี
นางสาวอุทัย เชื้อหมอเฒา หมูท่ี 7 โดยกอสรางหอถังเปนแบบเหล็ก
รูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุไมนอยกวา 20.00 ลูกบาศกเมตร ความ
สูงไมนอยกวา 20.00 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ
จมน้ํา ขนาด 2 แรงมา สูบน้ําไมนอยกวา 5.00 ลบ.ม.ตอชั่วโมง สงน้ําได
สูงไมนอยกวา 50.00 เมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟาขนาดไมนอย
กวา 2 แรงมา พรอมตูควบคุมระบบการสูบน้ําอัตโนมัติ วางทอจาย
น้ํา PVC. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 " ชั้น 8.5 ชนิดบาน
หัว จํานวน 276ทอนๆละ 4.00 เมตร. และสามทาง PVC. ขนาด ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 2"-1/2" ตามจุดผูใชน้ํา จํานวน 15 จุด ติดตั้งมิเตอร
ไฟฟาขนาดไมนอยกวา 15 แอมป พรอมสายเมน
จนสามารถใชงานไดดี รายละเอียดตามแผนผังขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงสง พรอมแบบมาตรฐาน และขอกําหนดประปาชนบท
รพช. แบบเลขท่ี พน.2-40/2544 ท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงสง
กําหนด และวางปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 31 ลําดับท่ี 1
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โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานบริเวณพ้ืนท่ี นายอุทัย ศิริเพชร
หมูท่ี 1 ตําบลทุงสง จํานวน 466,000 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบประปาหมูบานบริเวณพ้ืนท่ี
นายอุทัย ศิริเพชร หมูท่ี 1 โดยกอสรางหอถังเปนแบบเหล็กรูปทรงแซม
เปญ ขนาดความจุไมนอยกวา 20.00 ลูกบาศกเมตร ความสูงไมนอย
กวา 20.00 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง2 แรงมา สูบน้ําไมนอยกวา 5.00 ลบ.ม.ตอชั่วโมง สงน้ําไดสูง
ไมนอยกวา 50.00 เมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟาขนาดไมนอย
กวา 2 แรงมา พรอมตูควบคุมระบบการสูบน้ําอัตโนมัติวางทอจาย
น้ํา PVC. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 "ชั้น 8.5 ชนิดบาน
หัว จํานวน 90 ทอนๆละ 4.00 เมตร. เชื่อมตอทอจายน้ํา
เดิม จํานวน 3 จุด ติดตั้งมิเตอรไฟฟาขนาดไมนอยกวา 15 แอมป พรอม
สายเมนจนสามารถใชงานไดดี รายละเอียดตามแผนผังขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงสง พรอมแบบมาตรฐาน และขอกําหนดประปา
ชนบท รพช. แบบเลขท่ี พน.2-40/2544 ท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ทุงสงกําหนด และวางปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-
2561) หนา 31 ลําดับท่ี 1

โครงการขยายเขตเสียงตามสายขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง จํานวน 194,400 บาท
เพ่ือจายเปนคาขยายเขตเสียงตามสายขององคการบริหารสวนตําบลทุง
สง จํานวน 5 จุด รวมระยะทาง 5,637.00 เมตร พรอมติดตั้งตูเหร็ค
ขนาด 13 U เพ่ือจัดเก็บเครื่องขยายเสียง (Power Mix) และอุปกรณชุด
เดิม จํานวน 2 ตู ดําเนนิการตามรายละเอียดและขอกําหนดแผนผังของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง พรอมวางปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-
2561) หนา 33 ลําดับท่ี 2

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลบริเวณพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 ตําบลทุงสง จํานวน 214,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาขุดเจาะบอน้ําบาดาลบริเวณพ้ืนท่ี หมูท่ี 1
จํานวน 1 บอ โดยใชทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง
6 นิ้ว ใหมีปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลบ.ม./ช.ม. ดําเนินการตาม
รายละเอียดและรูปแบบบอน้ําบาดาลกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
และขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง พรอมวางปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2559-2561) หนา 31 ลําดับท่ี 3

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลบริเวณพ้ืนท่ี หมูท่ี 10 ตําบลทุงสง จํานวน 214,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาขุดเจาะบอน้ําบาดาลบริเวณพ้ืนท่ี
หมูท่ี 10 จํานวน 1 บอ โดยใชทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 6 นิ้ว ใหมีปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลบ.ม./ช.ม. ดําเนินการ
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ตามรายละเอียดและรูปแบบบอน้ําบาดาลกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และ
ขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง พรอมวางปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 31 ลําดับท่ี 3

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลบริเวณพ้ืนท่ี หมูท่ี 5 ตําบลทุงสง จํานวน 214,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาขุดเจาะบอน้ําบาดาลบริเวณพ้ืนท่ี หมูท่ี 5
จํานวน 1 บอ โดยใชทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 6 นิ้ว ใหมีปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลบ.ม./ช.ม. ดําเนินการ
ตามรายละเอียดและรูปแบบบอน้ําบาดาลกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
และขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง พรอมวางปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 31 ลําดับท่ี 3

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลบริเวณพ้ืนท่ี หมูท่ี 7 ตําบลทุงสง จํานวน 214,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาขุดเจาะบอน้ําบาดาลบริเวณพ้ืนท่ี หมูท่ี 7
จํานวน 1 บอ โดยใชทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 6 นิ้ว ใหมีปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลบ.ม./ช.ม. ดําเนินการ
ตามรายละเอียดและรูปแบบบอน้ําบาดาลกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
และขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง พรอมวางปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 31 ลําดับท่ี 3

โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ จํานวน 130,300 บาท
เพ่ือจายเปนคาติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะตามจุดแยกหรือจุดเสี่ยงใน
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงสง โดยดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟาแสง
สวาง จํานวน 35 จุด ดําเนินการตามรายละเอียดและขอกําหนดแผนผัง
ท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงสงกําหนด พรอมวางปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2559-
2561) หนา 32 ลําดับท่ี 1

โครงการติดตั้งปายบอกเขตสถานท่ี และปายแนะนําสถานท่ีราชการ จํานวน 87,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาติดตั้งปายเขตสถานท่ี จํานวน 4 ปาย และปายแนะนํา
สถานท่ีราชการ จํานวน 4 ปาย ในเขตทางหลวง โดยดําเนินการตาม
ประเภทและมาตรฐานของกรมทางหลวง ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 30 ลําดับท่ี 21

โครงการปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีของหมูท่ี 2 ตําบลทุงสง จํานวน 119,500 บาท
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนสายหัวคต – หนองน้ําขาว หมูท่ี 2,3 ตําบล
ทุงสง โดยใชหินคลุก จํานวน 232.00 ลูกบาศกเมตร ทําผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,550.00 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยสเปรย
น้ําบดอัดถนนดวยรถบดลอเหล็กตัดแตงแนวคันคู และวางปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ดําเนินการตามและ
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ขอกําหนดแผนผังขององคการบริหารสวนตําบลทุงสง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 23 ลําดับท่ี 1

โครงการปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีของหมูท่ี 3 ตําบลทุงสง จํานวน 38,600 บาท
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนสายบานนายพิณ ณ สมบัติ - เขตตําบล
ปริก หมูท่ี 3 ตําบลทุงสง โดยใชหินคุลก จํานวน 75.00 ลูกบาศก
เมตร ทําผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร พรอม
เกรดเกลี่ยสเปรยน้ําบดอัดถนนดวยรถบดลอเหล็กตัดแตงแนวคัน
คู ดําเนินการตามและขอกําหนดแผนผังขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงสง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 24
ลําดับท่ี 12

โครงการปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีของหมูท่ี 7 ตําบลทุงสง จํานวน 76,200 บาท
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนสายบานนายผอน พงศทองเมือง หมู
ท่ี 7 ตําบลทุงสง เริ่มจากสามแยกบานนายผอน พงศทองเมือง ถึง บาน
นายเสนห ชํานาญกิจ โดยใชหินคุลก จํานวน 148.00 ลูกบาศก
เมตร ทําผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 990.00 เมตร พรอม
เกรดเกลี่ยสเปรยน้ําบดอัดถนนดวยรถบดลอเหล็กตัดแตงแนวคัน
คู ดําเนินการตามและขอกําหนดแผนผังขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงสง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 27
ลําดับท่ี 15

โครงการปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีของหมูท่ี 8 ตําบลทุงสง จํานวน 42,500 บาท
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนสายควนทอง หมูท่ี 8 ตําบลทุงสง เริ่มจาก
สามแยกบานนายปรีชา จิตรประภัย ถึง บานนายวิชิตร คชเดช โดยใช
หินผุ จํานวน 210.00 ลูกบาศกเมตร ทําผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร
ระยะทาง 1,400.00 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยสเปรยน้ําบดอัดถนนดวยรถ
บดลอเหล็กตัดแตงแนวคันคู ดําเนินการตามและขอกําหนดแผนผังของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงสง ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 28 ลําดับท่ี 17

โครงการปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีของหมูท่ี 9 ตําบลทุงสง จํานวน 92,700 บาท
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนสายหนองบัว - บานนายสมนึก เจ
ยทอง
หมูท่ี 9 ตําบลทุงสง โดยใชหินคุลก จํานวน 180.00 ลูกบาศกเมตร ทํา
ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร พรอมเกรด
เกลี่ยสเปรยน้ําบดอัดถนนดวยรถบดลอเหล็กตัดแตงแนวคัน
คู ดําเนินการตามและขอกําหนดแผนผังขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงสง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) หนา 21 ลําดับ
ท่ี 9

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
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โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
เพ่ือใหสามารถใชใชงานไดปกติ เชน คาซอมแซมถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา ฯลฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน รวม 580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
คาใชสอย รวม 580,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชุมตางๆ และการจัดเวทีประชาคม
หมูบาน ตําบล การจัดประชุมแผนชุมชน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาพิมพแบบพิมพบัญชีครัวเรือน, คาบันทึกขอมูล และจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ

โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี จํานวน 350,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม และคาใชจายใน
การศึกษาดูงาน เชน คาเชาสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจาง
เหมารถบัส คาเชาท่ีพัก คาปายประชาสัมพันธ และอุปกรณการจัด
โครงการ ฯลฯ

โครงการพัฒนาสตรี จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาเชาท่ีพัก คาจางเหมารถบัส และ
อุปกรณการจัดโครงการ ฯลฯ

โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และอุปกรณการจัดโครงการ ฯลฯ

โครงการรณรงคสรางคานิยมหลักคนไทย 12 เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกดาน
คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง

จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
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เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และอุปกรณการจัดโครงการ ฯลฯ
โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลทุงสง จํานวน 70,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจางเหมารถบัส คาเชาท่ีพัก คาปาย
ประชาสัมพันธ และอุปกรณการจัดโครงการ ฯลฯ

โครงการใหการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดในสถานศึกษา
(D.A.R.E) จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาอบรมเยาวชนใหรูถึงพิษภัย และแนวทางการแกไข
ปญหาในเรื่องยาเสพติด เชน คาวิทยากร คาจัดสถานท่ี คา
วัสดุ อุปกรณในการอบรม ฯลฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 465,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
คาใชสอย รวม 400,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการแขงขันกีฬา อบต.ทุงสงเกมส ครั้งท่ี 11 ประจําป 2559 จํานวน 300,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาทําสนาม คาวัสดุ อุปกรณกีฬา คาเงินรางวัล ถวย
รางวัล เหรียญรางวัล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬา ฯลฯ

โครงการสงเสริมการกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาชุดกีฬา คาสมัคร คาตอบแทนผูฝกสอนและผูควบคุม
ทีม คาใชจายในการเดินทางเขารวมการแขงขัน ฯลฯ

คาวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 65,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬาและอุปกรณในการสงเสริมกีฬา
หมูบาน เชน  ฟุตบอล ตะกรอ วอลเลยบอล ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 434,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 299,200 บาท

คาใชสอย รวม 299,200 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญทาง
ศาสนา และประเพณี เปนตน

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
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อ่ืนๆ
โครงการธรรมสัญจร จํานวน 130,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจางเหมารถบัส คาปาย
ประชาสัมพันธ และอุปกรณการจัดโครงการ ฯลฯ

โครงการสงเสริม/สนับสนุนกลุมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ในการจัดทําหมรฺบ หรือวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ ในการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ินตําบลทุงสง เปนตน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยใสใจครอบครัว จํานวน 109,200 บาท
เพ่ือจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล คาเชาเต็นท โตะ เกาอ้ี พรอมผา
ประดับ เครื่องเสียง คาอาหาร คาปายประชาสัมพันธ คาตอบแทน
วิทยากร คาพิธีทางศาสนา คาใชจายในการจัดสถานท่ี ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 135,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนดังนี้
- คาโครงการจัดงานเทศกาลปดกรีด ประจําป 2559 ตั้ง
ไว 100,000.- บาท เพ่ือจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัด
งานเทศกาลปดกรีด ประจําป 2559 ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอ
นาบอน
- คาโครงการงานประเพณีแหหมฺรฺบเดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําป 2559 ตั้งไว 35,000.- บาท เพ่ือจายในการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีแหหมฺรฺบเดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราช ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอนาบอน

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
คาใชสอย รวม 10,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการบริหารจัดการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลทุงสง จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายกิจกรรมการบริหารจัดการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาตอบแทน เปนตน
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คาวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเกษตร เชน พันธพืช  พันธสัตวป พันธสัตวน้ํา สารเคมี
ปองกันแมลงและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยาย
พันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบ ผาพลาสติก ตนกลา พันธไมสําหรับใช
ในการเพาะปลูกบํารุงรักษาประดับตกแตงสถานท่ีราชการ ฯลฯ
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
คาใชสอย รวม 20,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการปลูกปาและอนุรักษพันธปลา จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปลูกปาและอนุรักษพันธุปลา เชน คา
จัดเตรียมสถานท่ีในการปลูก คาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา รวม 1,835,040 บาท

งบบุคลากร รวม 471,060 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 471,060 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 407,760 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 63,300 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,163,980 บาท
คาตอบแทน รวม 33,980 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 33,980 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
ใหแกพนักงานจาง

คาใชสอย รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพ่ือใหสามารถใชใช
งานไดปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ)
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คาวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของตาง ๆ เชน ทอประปา กาว ขอตอ และ
อุปกรณอ่ืนๆท่ีใชประกอบการซอมแซม บํารุงรักษาระบบประปา ฯลฯ

คาสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 1,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับประปาหมูบาน อบต.ทุงสง
งบลงทุน รวม 200,000 บาท

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพ่ือใหสามารถใช
งานไดปกติ จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางในการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา
หมูบานใหสามารถใชงานไดปกติ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 1,100,870 บาท

งบกลาง รวม 1,100,870 บาท
งบกลาง รวม 1,100,870 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 121,650 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ใหแกพนักงานจาง
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหสําหรับผูปวยเอดส
จํานวน 15 ราย ๆ ละ 500.- บาท/เดือน (12 เดือน)

สํารองจาย จํานวน 539,640 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีไมสามารถคาดการณไวลวงหนาหรือเพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลทุงสง และมิไดตั้งงบประมาณไวในหมวดรายการใดหรือตั้งไวไม
พอจาย

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 157,070 บาท
เพ่ือจายเปนคาสมทบเงินเขาระบบประกันสุขภาพในการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 192,510 บาท
เพ่ือจายเปนคาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.)ของปงบประมาณ 2559



ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ

พาณิชย

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสราง
ความเขมแขง็
ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจายตามขอผูกพัน 157,070 157,070

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000 90,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 121,650 121,650

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 192,510 192,510

สํารองจาย 539,640 539,640

งบบุคลากร

เงินเดือน
(ฝายการเมือง)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/
รองนายก 42,120 42,120

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 1,886,400 1,886,400

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน
(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 407,760 304,680 135,720 1,411,560 2,259,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 9,780 82,440 92,220

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 63,300 14,160 95,700 173,160
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เงินเดือนพนักงาน 739,414 280,349 2,797,860 3,817,623

คาจางลูกจางประจํา 227,440 227,440

เงินประจําตําแหนง 42,000 151,200 193,200

งบดาํเนินงาน

คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 28,640 3,520 48,070 80,230

คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

33,980 117,200 280,130 369,820 801,130

คาเชาบาน 18,000 36,000 303,000 357,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 5,000 3,000 15,000 23,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 30,000 100,000 10,000 50,000 568,800 758,800

รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 90,000 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขัวญ ของรางวัล หรือเงิน
รางวัล 5,000 5,000

คาใชจายในการจัดเก็บสถิติตําบล 20,000 20,000

คาใชจายในการจัดโครงการตาม
พระราชเสาวนยีสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมรชินีนาถ

20,000 20,000

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 50,000 50,000 180,000 280,000

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหาร 50,000 50,000
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ทองถิ่น และสมาชกิสภาทองถิ่น

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลาฯ 5,000 5,000

โครงการแขงขันกีฬา อบต.ทุงสง
เกมส คร้ังที่ 11 ประจําป 2559 300,000 300,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กเปน
ใหญ 50,000 50,000

โครงการจัดทําแผนที่และทะเบียน
ทรัพยสิน 300,000 300,000

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมูบาน/ตําบล 30,000 30,000
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แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การ

พาณิชย

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ
ดําเนินงาน

คา
ใช

สอย

โครงการเตรียมความพรอมรับสถานการณ
สาธารณภยั 50,000 50,000

โครงการธรรมสัญจร 130,000 130,000

โครงการบริหารจัดการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลทุงสง

10,000 10,000

โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC 10,000 10,000

โครงการปฐมวัยกาวไกลไปสูพลเมือง
อาเซียน 30,000 30,000

โครงการปลูกปาและอนุรักษพันธปลา 20,000 20,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลตางๆ ประจําป 2559 50,000 50,000

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

350,000 350,000

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนตําบลทุงสง (อปพร.) 120,000 120,000

โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 32,000 32,000
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โครงการพัฒนาสตรี 50,000 50,000

โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 30,000 30,000

โครงการรณรงคสรางคานิยมหลักคนไทย
12 เพื่อสงเสริมจิตสํานึกดานคุณธรรมและ
จริยธรรม สําหรับผูบริหาร สมาชิก อบต.
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงาน
จาง

30,000 30,000

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลทุงสง 70,000 70,000

โครงการสงเสริม/สนับสนุนกลุม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 30,000 30,000

โครงการสงเสริมการกีฬา นักเรียน
เยาวชน และประชาชน 100,000 100,000

โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน
ทางวิทยาศาสตร 250,000 250,000

โครงการสงเสริมศักยภาพและความเข็ม
แข็งของครูผูดูแลเด็ก ผูเรียน ผูปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษา

35,000 35,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 1,444,800 1,444,800

โครงการสนับสนุนหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภยั
อบต. ทุงสง 30,000 30,000

โครงการสิบสอง Size หนูคิดเพื่อสวนรวม 25,000
25,000
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยใสใจ
ครอบครัว 109,200 109,200

โครงการใหการศึกษาเพือ่ตอตานการใชยา
เสพติดในสถานศึกษา (D.A.R.E) 10,000 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 30,000 115,000 175,000

คา
วัสดุ

วัสดุเคร่ืองแตงกาย 80,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 105,000 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร 35,000 110,000 145,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000 20,000 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 5,000 255,000 320,000

วัสดุกีฬา 65,000 65,000

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 30,000 30,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,662,967 1,662,967
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แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การพาณิชย

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ
ดําเนินงาน

คาวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุกอสราง 100,000 100,000 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 150,000 170,000

วัสดุอื่น 88,000 88,000

คา
สาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 62,000 62,000

คาไฟฟา 1,000,000 240,000 1,240,000

คาบริการไปรษณีย 30,000 30,000

คาบริการโทรศัพท 12,000 12,000

งบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซ้ือตูเก็บแฟม
40 ชอง 4,600 4,600

โครงการจัดซ้ือตูบานเลื่อน
กระจก 5,100 5,100

โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก
ขนาด 2 บานเปด 9,200 9,200
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โครงการจัดซ้ือโตะทํางาน 13,600 13,600

โครงการจัดซ้ือถังน้ํา
แบบสแตนเลส 24,000 24,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

69,000 69,000

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานกังาน

16,000 16,000 32,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 20,000 100,000 120,000

ครุภัณฑอื่น

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ
เคร่ืองเลนพัฒนาการเด็ก 99,720 99,720

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สํานักสงฆสวนธรรมจรจรัส
หมูที่ 8 ตําบลทุงสง

639,700 639,700

โครงการกอสรางถนน
ถนนลาดยางเร่ิมจากถนน
สาย 41 – สถานีอนามัย
บานสี่แยก หมูที่ 3, 4
ตําบลทุงสง

406,300 406,300
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โครงการกอสราง
ถนนลาดยางบานสายนาย
คลอง วิสัย - เขตตําบล
แกวแสน หมูที่ 5 ตําบลทุง
สง

979,900 979,900

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายสี่แยกสิ
เด-เขตตําบลฉวาง หมูที่ 4
ตําบลทุงสง

1,420,100 1,420,100

โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานบริเวณ
พื้นที่ นางสาวอุทัย เชื้อ
หมอเฒา หมูที่ 7 ตําบลทุง
สง

527,700 527,700

โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานบริเวณ
พื้นที่ นายอุทัย ศิริเพชร
หมูที่ 1 ตําบลทุงสง

466,000 466,000

โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงสง

194,400 194,400

โครงการขุดเจาะบอน้าํ
บาดาลบริเวณพื้นที่ หมูที่
1 ตําบลทุงสง

214,000 214,000

โครงการขุดเจาะบอน้าํ
บาดาลบริเวณพื้นที่ หมูที่
10 ตําบลทุงสง 214,000 214,000
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โครงการขุดเจาะบอน้าํ
บาดาลบริเวณพื้นที่ หมูที่
5 ตําบลทุงสง

214,000 214,000

โครงการขุดเจาะบอน้าํ
บาดาลบริเวณพื้นที่ หมูที่
7 ตําบลทุงสง

214,000 214,000

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ 130,300 130,300
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แผนงานงบ/หมวด/ประเภท
รายจาย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

โครงการติดตั้งปายบอก
เขตสถานที่ และปาย
แนะนําสถานที่ราชการ

87,000 87,000

โครงการปรับปรุงถนน
ในพื้นที่ของหมูที่ 2
ตําบลทุงสง

119,500 119,500

โครงการปรับปรุงถนน
ในพื้นที่ของหมูที่ 3
ตําบลทุงสง

38,600 38,600

โครงการปรับปรุงถนน
ในพื้นที่ของหมูที่ 7
ตําบลทุงสง

76,200 76,200

โครงการปรับปรุงถนน
ในพื้นที่ของหมูที่ 8
ตําบลทุงสง

42,500 42,500

โครงการปรับปรุงถนน
ในพื้นที่ของหมูที่ 9
ตําบลทุงสง

92,700 92,700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 500,000 500,000
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โครงการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดปกติ

200,000 200,000

งบ
รายจาย

อ่ืน
รายจายอ่ืน รายจายอื่น 25,000 25,000

งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 15,000 15,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน
สาธารณประโยชน 275,000 275,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 135,000 2,360,000 2,495,000

รวม 1,100,870 1,835,040 40,000 899,200 580,000 8,391,774 320,000 6,878,206 330,000 10,830,510 31,205,600


