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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          
เรียน ท่านประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  
            บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เกาะหลัก  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักอีกครั้งหนึ่ง  การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561  ด าเนินการตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4072  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  รวมถึงหนังสือสั่งการและ
ซักซ้อมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารจึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึง
สถานการณ์การคลัง ตลอดจนหลักการและนโยบาย  ในการด าเนินงานในงบประมาณ พ.ศ.2561    ดังต่อไปนี ้
1.  สถานะทางการคลัง   
  1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป    
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  มีสถานะ 
ทางการเงินรายละเอียดดังต่อไปนี้    
   1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จ านวน 60,477,070.01 บาท 
   1.1.2  เงินสะสม จ านวน 17,951,396.06 บาท 
   1.1.3  ทุนส ารองสะสม จ านวน 24,611,962.13 บาท 
   1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน - บาท 
   1.1.5  รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ  จ านวน 957,500 บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  
  (1)  รายรับจริง จ านวน 57,489,556.07  บาท  ประกอบด้วย    
   หมวดภาษีอากร จ านวน 1,437,433.27 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต จ านวน 45,6188.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 566,872.68 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 2,440,608.75 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 83,788.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน - บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 27,616,491.37 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 24,888,174.00 บาท 
  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 240,479.20 บาท 
  (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน   43,148,433.24   บาท  ประกอบด้วย    
   งบกลาง  จ านวน 13,128,399.40 บาท 
   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง) จ านวน 12,650,882.66 บาท 
   งบด าเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค) จ านวน 5,988,230.51 บาท 
   งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 5,821,180.00 บาท 
   งบร่ายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน)  จ านวน 4,658,500.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) จ านวน 901,240.67 บาท 
  (4)รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          จ านวน 223,015.60 บาท 
  (5)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน - บาท 
  (6)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน - บาท 
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ค าแถลงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รายรับ 
รายรับจริง  
ปี  2559 

ประมาณการ  
ปี 2560 

ประมาณการ  
ปี 2561 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 1,152,660.58 950,000.00 1,214,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
591,614.20 558,500.00 593,300.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 775,652.73 580,000.00 770,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 94,500.00 100,000.00 93,600.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,614,427.51 4,188,500.00 4,670,900.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 34,352,184.35 34,811,500.00 34,329,100.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

34,352,184.35 34,811,500.00 34,329,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,645,232.00 26,000,000.00 26,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,645,232.00 26,000,000.00 26,000,000.00 

รวม 47,611,843.86 65,000,000.00 65,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

-3- 
 

ค าแถลงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2559 
ประมาณการ 

ปี 2560 
ประมาณการ 

ปี 2561 
จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 2,508,240.76 15,808,940.00 15,962,919.00 
  งบบุคลากร 14,090,800.99 16,867,840.00 18,864,640.00 

  งบด าเนินงาน 6,703,736.48 13,825,320.00 14,239,241.00 

  งบลงทุน 18,836,450.00 11,277,400.00 14,881,200.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 4,658,500.00 0.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,444,856.60 2,562,000.00 1,052,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,584,084.83 65,000,000.00 65,000,000.00 
รวม 43,584,084.83 65,000,000.00 65,000,000.00 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล   
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561    

  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
อ าเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,915,940 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,534,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 3,922,641 

  แผนงานสาธารณสุข 4,392,100 

  แผนงานเคหะและชุมชน 20,410,400 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 729,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 718,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการพาณิชย์ 2,415,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
 แผนงานงบกลาง 15,962,919 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 65,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                          งาน      
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
(ส านักปลัด) 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
(ส านักปลัด) 

งานบริหารงานคลัง
(กองคลัง) 

รวม 

งบบุคลากร 8,053,740 583,000 2,160,000 10,796,740 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,872,440 0 0 2,872,440 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,181,300 583,000 2,160,000 7,924,300 

งบด าเนินงาน 2,634,000 75,000 1,218,200 3,927,200 

    ค่าตอบแทน 336,000 25,000 208,200 569,200 

    ค่าใช้สอย 1,260,000 50,000 915,000 2,225,000 

    ค่าวัสดุ 610,000 0 70,000 680,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 428,000 0 25,000 453,000 

งบลงทุน 165,500 0 26,500 192,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 165,500 0 26,500 192,000 

รวม 10,853,240 658,000 3,404,700 14,915,940 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                           งาน      
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

(ส านักปลัด) 
รวม 

งบบุคลากร 884,000 884,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 884,000 884,000 

งบด าเนินงาน 650,000 650,000 
    ค่าตอบแทน 60,000 60,000 

    ค่าใช้สอย 400,000 400,000 

    ค่าวัสดุ 190,000 190,000 

                         รวม 1,534,000 1,534,000 
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แผนงานการศึกษา 
                           งาน      
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

(ส านักปลัด) 

รวม 

งบบุคลากร 1,173,000 1,173,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,173,000 1,173,000 
งบด าเนินงาน 1,482,641 1,482,641 
    ค่าตอบแทน 64,600 64,600 
    ค่าใช้สอย 713,600 713,600 
    ค่าวัสดุ 604,441 604,441 
    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000 
งบลงทุน 215,000 215,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 15,000 15,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 200,000 
งบเงินอุดหนุน 1,052,000 1,052,000 
    เงินอุดหนุน 1,052,000 1,052,000 

        รวม 3,922,641 3,922,641 
 

 

แผนงานสาธารณสุข 

                           งาน      
 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุข ฯ) 

รวม 

งบบุคลากร 2,273,500 2,273,500 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,273,500 2,273,500 
งบด าเนินงาน 1,913,600 1,913,600 

    ค่าตอบแทน 102,600 102,600 

    ค่าใช้สอย 610,000 610,000 

    ค่าวัสดุ 1,201,000 1,201,000 
งบลงทุน 205,000 205,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 205,000 205,000 

                        รวม 4,392,100 4,392,100 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

                           งาน      
 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
(กองช่าง) 

งานไฟฟ้าถนน 
(กองช่าง) 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(กองสาธารณสุข ฯ) 
รวม 

งบบุคลากร 3,495,400 0 0 3,495,400 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,495,400 0 0 3,495,400 

งบด าเนินงาน 1,928,800 0 720,000 2,648,800 

    ค่าตอบแทน 248,800 0 0 248,800 

    ค่าใช้สอย 260,000 0 680,000 940,000 

    ค่าวัสดุ 1,420,000 0 40,000 1,460,000 

งบลงทุน 1,115,000 13,151,200 0 14,266,200 

    ค่าครุภัณฑ์ 115,000 0 0 115,000 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000 13,151,200 0 14,151,200 

                          รวม 6,539,200 13,151,200 720,000 20,410,400 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                            งาน      
 
 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน  
(ส านักปลัด) 

รวม 

งบบุคลากร 242,000 242,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 242,000 242,000 

งบด าเนินงาน 484,000 484,000 
    ค่าตอบแทน 34,000 34,000 

    ค่าใช้สอย 450,000 450,000 
งบลงทุน 3,000 3,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 3,000 3,000 

                          รวม 729,000 729,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                            งาน      
 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
(ส านกัปลัด) 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
(ส านักปลัด) 

รวม 

งบด าเนินงาน 180,000 538,000 718,000 
    ค่าใช้สอย 180,000 450,000 630,000 

    ค่าวัสดุ 0 88,000 88,000 

 รวม 180,000 538,000 718,000 

 

แผนงานการพาณิชย์ 

                            งาน      
งบ 

งานกิจการประปา 
(กองช่าง) 

รวม 

งบด าเนินงาน 2,415,000 2,415,000 

    ค่าใช้สอย 330,000 330,000 

    ค่าวัสดุ 685,000 685,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,400,000 1,400,000 

                          รวม 2,415,000 2,415,000 

 

แผนงานงบกลาง 
                            งาน      
งบ 

งบกลาง รวม 

งบกลาง 15,962,919 15,962,919 

    งบกลาง 15,962,919 15,962,919 

                          รวม 15,962,919 15,962,919 
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลเกาะหลกั 

อ าเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา87  จึงตราข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะหลัก  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์    ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.   ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ข้อ 2.   ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3.   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท 

 ข้อ 4.   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,915,940 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,534,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 3,922,641 

  แผนงานสาธารณสุข 4,392,100 
  แผนงานเคหะและชุมชน 20,410,400 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 729,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 718,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการพาณิชย์ 2,415,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  15,962,919 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 65,000,000 
 

   

 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
แผนงาน  ยอดรวม  

รวมรายจ่าย   0  
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 ข้อ 6. ให ้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้อนุมัติ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 
 ข้อที่ 7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
 

   ประกาศ ณ วันที่                   พ.ศ. 2560 

 

 

 (ลงนาม) 

          (นายเสน่ห ์   อาจพันธ์) 
                                                        ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

   

 

 

     อนุมัติ 
 
   (ลงนาม) 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
อ าเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  
  

รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง  ปี 2561 

หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     490,605.63        575,871.05  747,351.40 600,000.00 25.00 % 750,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที่     112,140.89        140,104.45  144,094.56 150,000.00 2.67 % 154,000.00 

     ภาษีป้าย      91,822.00        110,407.00  135,955.00 100,000.00 100.00 % 200,000.00 

     อากรการฆ่าสัตว์  0.00         11,080.00  10,112.00 0.00 100.00 % 10,000.00 

     อากรรังนกอีแอ่น     100,000.00       100,000.00  100,000.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร    794,568.52       937,462.50  1,137,512.96 950,000.00     1,214,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา        2,017.60           2,619.00  1,901.20 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร      12,082.00           4,755.00  37,406.00 10,000.00 300.00 % 40,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย     496,280.00        475,600.00  488,180.00 500,000.00 -2.36 % 488,200.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์        1,210.00           1,060.00  1,530.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,320.00           7,550.00  6,970.00 5,000.00 40.00 % 7,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 13,600.00         14,000.00  21,000.00 14,000.00 50.00 % 21,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา        6,492.00        320,758.00  26,757.00 10,000.00 160.00 % 26,000.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง  ปี 2561 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เปน็                
อันตรายต่อสุขภาพ 

              500.00  980.00 500.00 100.00 % 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

       3,000.00           3,000.00  3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน        2,000.00           2,000.00  2,400.00 2,000.00 20.00 % 2,400.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 920.00 1,430.00 1,300.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ     10,340.00           4,110.00  190.00 10,000.00 -98.00 % 200.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    550,261.60       837,382.00  591,614.20 558,500.00     593,300.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที ่  0.00   0.00  2,500.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ดอกเบี้ย      37,457.11        579,449.05  773,152.73 580,000.00 32.76 % 770,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน    337,457.11       579,449.05  775,652.73 580,000.00     770,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์                 

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์  0.00   0.00  0.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์  0.00   0.00  0.00 2,000,000.00     2,000,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 

     ค่าขายแบบแปลน       82,200.00        170,200.00  90,900.00 85,000.00 5.88 % 90,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ         4,500.00          15,500.00  3,600.00 15,000.00 -76.00 % 3,600.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็      86,700.00       185,700.00  94,500.00 100,000.00     93,600.00 



- 13 - 
 

-13- 
 

 
 

  
  

รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง  ปี 2561 

หมวดภาษีจัดสรร                 
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  0.00         187,100.12  508,038.45 300,000.00 69.33 % 508,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ     8,334,554.42     11,218,222.58  9,724,901.94 11,000,000.00 -11.59 % 9,725,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ     6,634,566.38       6,384,659.03  7,346,061.49 6,400,000.00 14.78 % 7,346,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ     1,271,407.98       1,171,088.73  1,027,783.12 1,295,500.00 -22.81 % 1,000,000.00 
     ภาษีสุรา     2,598,938.54  2961075.45 3,019,543.85 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต     3,535,071.51       5,101,594.17  6,495,063.74 5,100,000.00 27.45 % 6,500,000.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                    -                981.50  1,608.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00 
     ค่าภาคหลวงแร่         76,600.29           84,717.83  14,087.72 80,000.00 -81.25 % 15,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม       237,456.03         177,220.57  229,763.33 235,000.00 -2.13 % 230,000.00 
     เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ          3,263.21            3,092.78  3,625.71 100,000.00 -96.40 % 3,600.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

    5,993,294.00       7,258,358.00  5,981,707.00 7,300,000.00 -17.81 % 6,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร  28,685,152.36    34,548,110.76  34,352,184.35 34,811,500.00     34,329,100.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 13,017,523.00    10,639,068.00  10,645,232.00 26,000,000.00 0.00 % 26,000,000.00 

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                   -         1,892,329.00                  -                     -    0.00 %               -    
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  13,017,523.00   12,531,397.00  10,645,232.00 26,000,000.00     26,000,000.00 
รวมทุกหมวด  43,471,662.59   49,619,501.31  47,596,696.24 65,000,000.00     65,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  
 อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 65,000,000บาท  แยกเป็น 

  รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 1,214,000 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 750,000 บาท 

   ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้เพ่ิมข้ึน  

   

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 154,000 บาท 

   ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้เพ่ิมข้ึน  

   

  
ภาษีป้าย จ านวน 200,000 บาท 

   ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้เพ่ิมข้ึน  

   

  อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 10,000 บาท 

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้เท่ากับปีท่ีผ่านมา  

   

  
อากรรังนกอีแอ่น จ านวน 100,000 บาท 

   ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้   
ได้เท่าเดิม  

   

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 593,300 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,000 บาท 

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 40,000 บาท 

   ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้เพ่ิมข้ึน  

   

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 488,200 บาท 

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,500 บาท 

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาม
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 7,000 บาท 
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   

  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 21,000 บาท 

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

   

  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 26,000 บาท 

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 1,000 บาท 

  
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก

คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 3,000 บาท 

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

   

  
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จ านวน 2,400 บาท 

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

  
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก

คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 200 บาท 

  
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก

คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 770,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 770,000 บาท 

   ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ลดลง 

   

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,000,000 บาท 

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 2,000,000 บาท 

   ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีที่แล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
รายได้ ใกล้เคียงกับประมาณการปีที่แล้ว 
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 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 93,600 บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 90,000 บาท 

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 3,600 บาท 

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 34,329,100 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 508,000 บาท 

    
 
 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,725,000 บาท 

    
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก 

คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 7,346,000 บาท 

    
 
 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก 
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 1,000,000 บาท 

    
 
 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก 
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

  
ภาษีสุรา จ านวน 3,000,000 บาท 

    
 
 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก 
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 6,500,000 บาท 

    
 
 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก 
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน 1,500 บาท 

    
 
 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก 
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 15,000 บาท 

    
 
 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก 
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 230,000 บาท 

    
 
 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก 
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
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เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จ านวน 3,600 บาท 

    
 
 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก 
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 6,000,000 บาท 

 

    
 
 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก 
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,000,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

จ านวน 26,000,000 บาท 

    
 
 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่ามา เนื่องจาก 
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
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รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

  
  

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               
งานบริหารทั่วไป               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
    เงินเดือนนายก/รองนายก 487,740.00 487,740.00 532,080.00 532,080 0 % 532,080 
    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก 41,800.00 41,800.00 45,600.00 45,600 0 % 45,600 
    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 41,800.00 41,800.00 45,600.00 45,600 0 % 45,600 
    เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 83,160.00 83,160.00 90,720.00 90,720 0 % 90,720 
    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 1,978,570.00 1,978,570.00 2,077,296.00 2,158,440 0 % 2,158,440 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,633,070.00 2,633,070.00 2,791,296.00 2,872,440     2,872,440 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 1,501,626.68 1,222,603.00 1,512,044.19 1,900,000 10.53 % 2,100,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 102,735.00 6,818.00 2,709.00 0 0 % 0 
    เงินประจ าต าแหน่ง 173,366.67 161,700.00 201,600.00 210,000 0 % 210,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,271,897.66 1,568,121.27 1,821,742.00 1,960,000 31.06 % 2,568,800 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 666,414.40 56,650.00 242,610.00 252,000 20.04 % 302,500 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,716,040.41 3,015,892.27 3,780,705.19 4,322,000     5,181,300 
รวมงบบุคลากร 6,349,110.41 5,648,962.27 6,572,001.19 7,194,440     8,053,740 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 
  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

66,200.00 13,908.00 219,732.38 170,000 47.06 % 250,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 11,200.00 20,000 0 % 20,000 
    ค่าเช่าบา้น 21,450.00 0.00 0.00 36,000 0 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,584.00 29,035.00 19,820.00 35,000 -14.29 % 30,000 
    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 4,574.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 130,808.00 42,943.00 250,752.38 261,000     336,000 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 105,671.41 63,849.00 71,560.47 70,000 -28.57 % 50,000 
    รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 36,950.00 83,650.00 31,650.00 50,000 0 % 50,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

      ค่าของขวัญ ของรางวัล กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา 1,800.00 1,800.00 1,800.00 10,000 0 % 10,000 
      ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. เคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

399,160.00 224,630.00 347,780.00 400,000 0 % 400,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ 49,371.35 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 37,048.00 41,378.00 16,328.00 40,000 25 % 50,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 

      
ค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยอบุัติเหตุรถยนต์และ
จักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

17,936.41 16,880.32 16,880.00 20,000 0 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยวและสถานที่ตา่ง ๆ 
ตามวันส าคัญ 

0.00 9,170.00 870.00 20,000 0 % 20,000 

      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ 246,800.00 59,200.00 25,400.00 100,000 150 % 250,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 50,000 300 % 200,000 
      ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัดที ่/ ทางสาธารณะประโยชน์ 0.00 0.00 3,330.00 10,000 0 % 10,000 
      โครงการเทิดพระเกียรติและปกป้องสถาบนั 0.00 29,710.00 35,716.00 50,000 0 % 50,000 
      โครงการเพื่อเทิดพระเกียรติ 27,306.55 0.00 0.00 0 0 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 164,130.00 140,730.00 157,865.00 100,000 50 % 150,000 

รวมค่าใช้สอย 1,086,173.72 670,997.32 709,179.47 930,000     1,260,000 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 76,490.45 104,018.00 98,896.55 100,000 0 % 100,000 
    วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 19,761.00 31,067.00 9,730.00 16,000 25 % 20,000 
    วัสดุงานบา้นงานครัว 17,343.12 13,727.00 13,536.00 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 66,938.86 65,810.00 69,240.00 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 639,890.67 502,984.79 474,255.54 300,000 0 % 300,000 
    วัสดุการเกษตร 0.00 2,396.80 0.00 19,000 163.16 % 50,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,696.00 3,496.00 8,985.50 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,810.00 15,393.60 36,290.00 40,000 0 % 40,000 
    วัสดุอื่น 0.00 0.00 52,000.00 5,000 300 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 862,930.10 738,893.19 762,933.59 560,000     610,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าไฟฟา้ 347,727.63 352,856.95 485,707.64 330,000 6.06 % 350,000 
    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 2,118.60 1,926.00 2,311.20 5,000 0 % 5,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 36,167.83 27,292.07 35,910.60 32,000 9.38 % 35,000 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 9,869.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,301.47 24,744.77 31,550.05 28,000 25 % 35,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 418,184.53 406,819.79 555,479.49 395,000     428,000 
รวมงบด าเนินงาน 2,498,096.35 1,859,653.30 2,278,344.93 2,146,000     2,634,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
      จัดซื้อ โต๊ะ และเก้าอี้ส านักงาน 49,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 2,000.00 13,500 -55.56 % 6,000 
      จัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 120,000 -100 % 0 
      จัดซื้อเคร่ืองโทรสาร (FAX) 8,990.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง  พร้อมติดตั้ง 34,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 21,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      จัดซื้อโต๊ะส านักงาน 0.00 0.00 9,000.00 0 100 % 10,500 
      จัดซื้อโทรศัพท์แม่ข่าย (ส าหรับใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์สาขา) 0.00 0.00 0.00 4,000 -100 % 0 
      จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 56,000 -100 % 0 



- 22 - 
 

-22- 
 

 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
      จัดซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย 0.00 0.00 6,000.00 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
      จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดจิิตอล 0.00 0.00 15,900.00 0 0 % 0 
      จัดซื้อกล้องถ่ายวิดิโอระบบดิจิตอล 0.00 0.00 14,990.00 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
      จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 27,000.00 0 0 % 0 
      จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0.00 0.00 0.00 11,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
      จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่  2 0.00 0.00 0.00 29,000 -100 % 0 
      จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 0.00 0.00 0.00 32,000 0 % 32,000 
      จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 16,500.00 0 0 % 0 
      จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ (Printer) 0.00 21,900.00 0.00 0 100 % 17,000 
      จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 11,450.00 0 0 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 47,950.00 0.00 22,500.00 93,000 7.53 % 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 161,440.00 21,900.00 125,340.00 358,500     165,500 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบา้นพัก               
      ก่อสร้างทางลาดส าหรับผู้พิการ 0.00 126,400.00 0.00 0 0 % 0 
      ต่อเติมห้องท างาน 14,800.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าไฟฟา้ 347,727.63 352,856.95 485,707.64 330,000 6.06 % 350,000 
    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 2,118.60 1,926.00 2,311.20 5,000 0 % 5,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 36,167.83 27,292.07 35,910.60 32,000 9.38 % 35,000 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 9,869.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,301.47 24,744.77 31,550.05 28,000 25 % 35,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 418,184.53 406,819.79 555,479.49 395,000     428,000 
รวมงบด าเนินงาน 2,498,096.35 1,859,653.30 2,278,344.93 2,146,000     2,634,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
      ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารท่ีท ากา รอบต. และบริเวณโดยรอบ 0.00 31,400.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14,800.00 157,800.00 0.00 0     0 
รวมงบลงทุน 176,240.00 179,700.00 125,340.00 358,500     165,500 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000 -100 % 0 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 81,416.00 0.00 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 18,000.00 99,416.00 18,000.00 18,000     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 18,000.00 99,416.00 18,000.00 18,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไป 9,041,446.76 7,787,731.57 8,993,686.12 9,716,940     10,853,240 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 405,114.00 511,820.66 550,000 2.73 % 565,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 13,500.00 18,000 0 % 18,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 405,114.00 525,320.66 568,000     583,000 
รวมงบบุคลากร 0.00 405,114.00 525,320.66 568,000     583,000 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 21,745.00 15,500 54.84 % 24,000 

    ค่าเช่าบา้น 0.00 21,450.00 0.00 0 0 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 4,260.00 4,800 -79.17 % 1,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 21,450.00 26,005.00 20,300     25,000 
  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ               

      โครงการจัดท าแผนพฒันาต าบล /แผนพฒันาหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
      โครงการจัดท าแผนพฒันาสามปี แผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000     50,000 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 21,450.00 26,005.00 50,300     75,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 426,564.00 551,325.66 618,300     658,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

งานบริหารงานคลัง               
  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 679,753.87 1,000,445.00 1,287,600.00 1,700,000 -4.76 % 1,619,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 48,911.00 525.00 1,185.00 0 100 % 24,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 57,516.67 38,500.00 55,500.00 60,000 0 % 60,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 186,050.00 203,300.00 340,550.00 400,000 0.5 % 402,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 49,800.00 33,000.00 48,000.00 60,000 -8.33 % 55,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,022,031.54 1,275,770.00 1,732,835.00 2,220,000     2,160,000 

รวมงบบุคลากร 1,022,031.54 1,275,770.00 1,732,835.00 2,220,000     2,160,000 
  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 50,000 68.4 % 84,200 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 

    ค่าเช่าบา้น 54,450.00 91,950.00 106,800.00 114,000 0 % 114,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,675.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
รวมค่าตอบแทน 58,125.00 91,950.00 106,800.00 174,000     208,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี 0.00 0.00 35,280.00 350,000 128.57 % 800,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,176.00 10,844.00 32,752.00 20,000 0 % 20,000 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีน ตา่ง ๆ 3,600.00 14,500.00 51,800.00 80,000 -25 % 60,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 17,231.30 7,380.00 10,230.00 20,000 -25 % 15,000 

รวมค่าใช้สอย 26,007.30 32,724.00 130,062.00 490,000     915,000 
  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 37,224.05 29,573.85 31,346.00 35,000 0 % 35,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 350.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,250.00 4,306.00 19,480.00 30,000 -16.67 % 25,000 

รวมค่าวัสดุ 41,824.05 33,879.85 50,826.00 75,000     70,000 
  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 19,368.00 24,388.00 17,494.00 25,900 -3.47 % 25,000 
รวมค่าสาธารณูปโภค 19,368.00 24,388.00 17,494.00 25,900     25,000 

รวมงบด าเนินงาน 145,324.35 182,941.85 305,182.00 764,900     1,218,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
      จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 1,000.00 9,000 -83.33 % 1,500 
      จัดซื้อตู้เก็บแผนที ่ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,500 
      จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0 
      จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสงู 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,000 
      จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,500 
      จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทบึ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,500 
      จัดซื้อโต๊ะส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,500 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
      จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดจิิตอล 0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
      จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 0.00 0.00 0.00 22,000 -100 % 0 
      จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 0.00 16,000.00 0.00 16,000 -100 % 0 
      จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์  (Printer) 0.00 7,300.00 0.00 17,000 -100 % 0 
      จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 6,870.00 6,400 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 23,300.00 17,870.00 95,400     26,500 
รวมงบลงทุน 0.00 23,300.00 17,870.00 95,400     26,500 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,167,355.89 1,482,011.85 2,055,887.00 3,080,300     3,404,700 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,208,802.65 9,696,307.42 11,600,898.78 13,415,540     14,915,940 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 164,935.71 176,720.00 231,267.00 260,000 5 % 273,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 2,550.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 13,500.00 18,000 0 % 18,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 354,320.00 333,850.00 488,437.00 524,000 1.72 % 533,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 184,840.00 33,000.00 70,428.00 65,000 -7.69 % 60,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 706,645.71 543,570.00 803,632.00 867,000     884,000 
รวมงบบุคลากร 706,645.71 543,570.00 803,632.00 867,000     884,000 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 10,000.00 0.00 41,205.67 26,000 130.77 % 60,000 

รวมค่าตอบแทน 10,000.00 0.00 41,205.67 26,000     60,000 
  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติหนา้ที่ของ
อาสาสมัคร 0.00 0.00 0.00 30,000 566.67 % 200,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

      
ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกัน แก้ไขและให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากสาธารณภัย 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดท าปา้ยจราจร 4,250.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกัน แก้ไขและให้ความช่วยเหลือ ผู้
ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย และผู้ยากไร้ 

0.00 0.00 64,000.00 0 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบตัิเหตุ-อุบัติภัยทางการจราจร 0.00 240.00 0.00 40,000 0 % 40,000 
      โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 
      โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ อปพร. , ทีมกู้ภัย 125,320.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 129,570.00 240.00 64,000.00 130,000     400,000 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 0.00 0.00 0.00 120,000 0 % 120,000 
    วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0.00 19,046.00 13,887.76 25,000 -20 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 19,046.00 13,887.76 195,000     190,000 
รวมงบด าเนินงาน 139,570.00 19,286.00 119,093.43 351,000     650,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์โรงงาน               
      จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต ์ 0.00 33,000.00 0.00 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               
      จัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 0.00 3,090,000.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 3,123,000.00 0.00 0     0 
รวมงบลงทุน 0.00 3,123,000.00 0.00 0     0 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000 -100 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 3,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 3,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 846,215.71 3,685,856.00 922,725.43 1,221,000     1,534,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 846,215.71 3,685,856.00 922,725.43 1,221,000     1,534,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
แผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 142,690.00 200,424.63 245,800.00 722,000 3.53 % 747,500 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 33,870.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 58,740.00 108,255.00 130,620.00 347,000 9.51 % 380,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 40,260.00 0.00 12,000.00 51,600 -11.82 % 45,500 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 275,560.00 308,679.63 388,420.00 1,120,600     1,173,000 
รวมงบบุคลากร 275,560.00 308,679.63 388,420.00 1,120,600     1,173,000 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 45,210.00 103,000 -54.37 % 47,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 1,800.00 1,200.00 17,600 0 % 17,600 
รวมค่าตอบแทน 0.00 1,800.00 46,410.00 120,600     64,600 

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ              
      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ 65,243.00 66,265.00 51,235.00 80,000 0 % 80,000 
      โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0.00 333,078.00 336,128.00 587,400 7.87 % 633,600 

รวมค่าใช้สอย 65,243.00 399,343.00 387,363.00 667,400     713,600 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 43,000.00 20,000 -50 % 10,000 

    วัสดุงานบา้นงานครัว 0.00 0.00 0.00 10,000 -50 % 5,000 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 249,780.00 258,084.48 461,204.00 534,620 9.32 % 584,441 

    ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน 343,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000 -50 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 592,780.00 258,084.48 504,204.00 574,620     604,441 
  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟา้ 0.00 0.00 0.00 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 100,000     100,000 
รวมงบด าเนินงาน 658,023.00 659,227.48 937,977.00 1,462,620     1,482,641 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
      จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 7,500 -100 % 0 

      จัดซื้อโต๊ะท างาน 0.00 0.00 0.00 22,500 -100 % 0 
      จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 8,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์อื่น               
      จัดหาบอร์ดปิดประกาศตู้กระจก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 38,000     15,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบา้นพัก               

      โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด 0.00 0.00 50,000.00 0 0 % 0 
      โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทุง่เคล็ด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

      โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองกก 0.00 0.00 43,700.00 0 100 % 100,000 
      ปรับปรุงเพิ่มเติมศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนองกก 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
      ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด 0.00 0.00 105,000.00 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 198,700.00 20,000     200,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 198,700.00 58,000     215,000 
  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 880,000.00 860,000.00 1,012,000.00 1,144,000 -8.04 % 1,052,000 

รวมเงินอุดหนุน 880,000.00 860,000.00 1,012,000.00 1,144,000     1,052,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 880,000.00 860,000.00 1,012,000.00 1,144,000     1,052,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,813,583.00 1,827,907.11 2,537,097.00 3,785,220     3,922,641 
รวมแผนงานการศึกษา 1,813,583.00 1,827,907.11 2,537,097.00 3,785,220     3,922,641 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

แผนงานสาธารณสุข               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 119,787.32 217,720.00 552,860.00 700,000 26.86 % 888,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 12,420.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 7,000.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 700,063.90 1,001,543.87 1,125,982.33 1,195,000 -0.38 % 1,190,500 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 308,875.00 74,758.00 163,078.18 164,400 -6.93 % 153,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,141,146.22 1,301,021.87 1,883,920.51 2,101,400     2,273,500 
รวมงบบุคลากร 1,141,146.22 1,301,021.87 1,883,920.51 2,101,400     2,273,500 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

18,000.00 9,000.00 67,279.00 50,000 73.2 % 86,600 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,937.00 1,702.00 4,004.00 16,000 0 % 16,000 
    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 167.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 20,104.00 10,702.00 71,283.00 66,000     102,600 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
แผนงานสาธารณสุข               
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 1,200.00 0.00 25,000 -60 % 10,000 
    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ              

      ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์การรักษาความสะอาด
ในพื้นที่ต าบลเกาะหลัก 72,000.00 27,000.00 94,168.24 0 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 17,648.00 1,840.00 0.00 15,000 0 % 15,000 
      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  สัมมนา  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ 225.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000 
      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 40,000 25 % 50,000 
      โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 183,062.00 120,000 0 % 120,000 
      โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 0.00 0.00 0.00 120,000 0 % 120,000 
      โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
      โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 0.00 18,000.00 0.00 120,000 -16.67 % 100,000 
      โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 60,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      โครงการพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐาน 0.00 91,990.00 0.00 0 0 % 0 
      โครงการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

      โครงการส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขภายในต าบล
เกาะหลัก 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

      โครงการอาหารปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 21,590.00 79,210.00 193,680.00 120,000 -16.67 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 171,463.00 219,240.00 470,910.24 635,000     610,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
แผนงานสาธารณสุข               
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 1,425.10 4,553.00 5,165.00 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 715.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 64,700.00 131,100.00 113,300.00 120,000 0 % 120,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 646,305.83 581,937.43 432,633.54 1,115,000 -10.31 % 1,000,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 369,534.00 273,855.00 41,825.00 100,000 -50 % 50,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 588.50 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 6,000 0 % 6,000 

รวมค่าวัสดุ 1,083,268.43 991,445.43 592,923.54 1,366,000     1,201,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,274,835.43 1,221,387.43 1,135,116.78 2,067,000     1,913,600 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
      จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 4,500 -66.67 % 1,500 
      จัดซื้อโต๊ะส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,500 
      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5,200.00 5,000.00 0.00 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               
      เครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 59,000.00 118,000.00 0 0 % 0 
      จัดซื้อเคร่ืองพ่นละอองฝอยละเอียด(ULV)แบบสะพายหลัง 0.00 0.00 167,000.00 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

แผนงานสาธารณสุข               
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 170,920.00 0.00 0.00 300,000 -33.33 % 200,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 176,120.00 64,000.00 285,000.00 304,500     205,000 
รวมงบลงทุน 176,120.00 64,000.00 285,000.00 304,500     205,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนเอกชน 165,000.00 82,500.00 82,500.00 0 0 % 0 
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 165,000.00 82,500.00 82,500.00 0     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 165,000.00 82,500.00 82,500.00 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,757,101.65 2,668,909.30 3,386,537.29 4,472,900     4,392,100 
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,757,101.65 2,668,909.30 3,386,537.29 4,472,900     4,392,100 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
แผนงานสังคมสงเคราะห์               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห์               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 179,054.00 0.00 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 179,054.00 0.00 0     0 
รวมงบบุคลากร 0.00 179,054.00 0.00 0     0 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,145.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0.00 2,145.00 0.00 0     0 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุอื่น 159,640.00 139,500.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 159,640.00 139,500.00 0.00 0     0 
รวมงบด าเนินงาน 159,640.00 141,645.00 0.00 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 159,640.00 320,699.00 0.00 0     0 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 159,640.00 320,699.00 0.00 0     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
แผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 632,471.56 643,960.00 785,155.33 1,180,000 52.54 % 1,800,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 15,840.00 0.00 0.00 0 100 % 96,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 76,766.67 123,200.00 134,400.00 134,400 0 % 134,400 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 227,405.00 820,935.48 959,200.00 1,100,000 19.27 % 1,312,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 69,555.00 56,008.00 135,800.00 142,000 7.75 % 153,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,022,038.23 1,644,103.48 2,014,555.33 2,556,400     3,495,400 
รวมงบบุคลากร 1,022,038.23 1,644,103.48 2,014,555.33 2,556,400     3,495,400 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 74,745.00 80,000 98.5 % 158,800 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
    ค่าเช่าบา้น 31,900.00 38,500.00 42,000.00 48,000 0 % 48,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 11,000.00 22,000 0 % 22,000 
    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,080.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 34,980.00 38,500.00 127,745.00 170,000     248,800 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

แผนงานเคหะและชุมชน               
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,275.04 19,921.00 62,052.80 50,000 20 % 60,000 

    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการจัดท าผังชุมชน 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,616.00 0.00 19,200.00 20,000 0 % 20,000 
      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ 155,500.00 0.00 30,500.00 80,000 0 % 80,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200.00 29,880.00 2,423.00 80,000 -12.5 % 70,000 

รวมค่าใช้สอย 174,591.04 49,801.00 114,175.80 260,000     260,000 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 12,209.00 11,999.00 14,162.00 20,000 50 % 30,000 
    วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 289,190.70 270,061.00 377,690.00 400,000 0 % 400,000 
    วัสดุก่อสร้าง 265,844.20 623,489.88 499,027.38 465,500 71.86 % 800,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 50,000 20 % 60,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 0.00 0.00 0.00 120,000 -16.67 % 100,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,350.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,035.00 15,690.00 20,719.00 30,000 -16.67 % 25,000 

รวมค่าวัสดุ 586,628.90 921,239.88 911,598.38 1,090,500     1,420,000 
รวมงบด าเนินงาน 796,199.94 1,009,540.88 1,153,519.18 1,520,500     1,928,800 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
แผนงานเคหะและชุมชน               
    งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
      จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 6,000 -25 % 4,500 
      จัดซื้อโต๊ะส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,500 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่               
      จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 0.00 0.00 523,000.00 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ส ารวจ               
      จัดซื้อเทปไฟเบอร์กลาส 0.00 0.00 0.00 3,500 -100 % 0 
      จัดซื้อเทปไฟเบอร์กลาส (100 เมตร) 0.00 0.00 0.00 6,000 -100 % 0 
      จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 0.00 6,500 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
      จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 0.00 16,000.00 0.00 0 0 % 0 
      จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 0.00 0.00 18,870.00 0 0 % 0 

      จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
ขนาดไม ่      น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 0.00 0.00 22,000.00 0 0 % 0 

      จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ (ชนิด Dot Matrix Printer) 0.00 22,000.00 0.00 0 0 % 0 
      จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนดิเลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 0.00 17,000.00 0 0 % 0 

      จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าส าหรับ
กระดาษ A3 0.00 0.00 53,000.00 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

แผนงานเคหะและชุมชน               
      จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 6,870.00 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 38,000.00 640,740.00 22,000     115,000 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
      บ ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ภายในต าบล 798,600.00 654,350.00 649,800.00 657,600 52.07 % 1,000,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 798,600.00 654,350.00 649,800.00 657,600     1,000,000 
รวมงบลงทุน 798,600.00 692,350.00 1,290,540.00 679,600     1,115,000 

  งบรายจ่ายอ่ืน               
    รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 4,658,500 -100 % 0 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 4,658,500     0 
  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 1,100,000 -100 % 0 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 350,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 350,000.00 0.00 0.00 1,100,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 350,000.00 0.00 0.00 1,100,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,966,838.17 3,345,994.36 4,458,614.51 10,515,000     6,539,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
งานไฟฟ้าถนน               
  งบลงทุน               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองปรือ - หนองกก หมู่ที่ 1 601,000.00 719,500.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายเพชรเกษม – หนองพังพวย หมู่ที่ 1  0.00 0.00 942,000.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเพชรเกษม-หนองพังพวย บา้นหนองกก หมู่ที่ 1 0.00 0.00 351,500.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายชุกเกตุ - หนองลาว หมู่ที่ 1 0.00 0.00 0.00 740,000 -1.35 % 730,000 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายศิริมิตร 1  หมู่ที่ 2 721,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาด เสน้ผ่านศูนย์กลาง 
 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 0.00 744,400.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยสุขเจริญ หมู่ที่ 2  0.00 0.00 617,000.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายซอยมนตรี - สีไสว หมู่ที่ 2 0.00 0.00 883,500.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
สายเพชรเกษม – ชุมนุมมะละกอ หมู่ที่ 2  0.00 0.00 149,000.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยวรรัตน์   หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,240,500 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

งานไฟฟ้าถนน               

      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชร
เกษม – หนองขาม หมู่ที่ 3 0.00 791,000.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวดั
หนองขาม หมู่ที่ 3 0.00 0.00 497,500.00 0 0 % 0 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างป้อม 
ชรบ. วัดหนองขาม หมู่ที่ 3 0.00 0.00 63,500.00 0 0 % 0 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างวัดหนอง
ขาม หมู่ที่ 3 0.00 0.00 423,500.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - 
หนองขาม หมู่ที่ 3 0.00 0.00 0.00 1,057,000 -100 % 0 

      โครงการปรับปรุง ก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชร
เกษม - หนองขาม หมู่ที่ 3 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,662,000 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่มานพ 
หมู่ที่ 4 838,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม – 
บ้านเอ้ืออาทร หมู่ที่ 4 0.00 696,000.00 0.00 0 0 % 0 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อ – หนอง
ต้นนุน่   หมู่ที่ 4   0.00 0.00 895,000.00 0 0 % 0 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อ-หนอง
ต้นนุน่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 0.00 0.00 485,500.00 0 0 % 0 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านหมอ
วินัย (บ้านตุ๊กตา) หมู่ที่ 4 0.00 0.00 0.00 324,500 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
งานไฟฟ้าถนน               

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายซอยบา้นนางวิภา หมู่ที่ 4 0.00 0.00 0.00 717,000 -100 % 0 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยบา้นนางแกน่ หมู่ที่ 4 0.00 0.00 0.00 0 100 % 260,200 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยบา้นนายประสทิธิ์ หมู่ที่ 4 0.00 0.00 0.00 0 100 % 450,500 

      โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายสุขจิต หมู่ที่ 5 0.00 744,000.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายสุขจิต หมู่ที่ 5 บ้านดอนทราย 0.00 0.00 979,000.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า สายซอยจ าเริญมีสุข  หมู่ที่ 5 0.00 0.00 0.00 1,076,000 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า (ภายในหมู่บา้น) สายบ้าน
นายแดง - นางชัน้ หมู่ที่ 5 0.00 0.00 0.00 0 100 % 723,500 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายปุ่มมะค่า ซอย 2  หมู่ที่ 6 0.00 833,800.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่  
สายข้างโรงเรียนทุ่งเคล็ด – ศาลเจ้า หมู่ที่ 6 0.00 0.00 1,552,000.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยบา้นนุกูล หมู่ที ่6 0.00 0.00 0.00 297,500 -100 % 0 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายซอยบา้นตาเที่ยง หมู่ที่ 6 0.00 0.00 0.00 907,500 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเคล็ด - หนองกรูด หมู่
ที่ 6 0.00 0.00 0.00 0 100 % 916,000 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุ่มมะคา่  
ซอย 3 หมู่ที่ 6 0.00 0.00 0.00 0 100 % 322,500 

      งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายประปาทุ่งเคล็ด ม.6 
-บ้านป้านิด ม.7 0.00 90,000.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองไม้แกน่ – หนองเกตุ หมู่ที่ 7 0.00 0.00 653,500.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองไม้แกน่ – หนองเกตุ หมู่ที่ 7  0.00 0.00 460,000.00 0 0 % 0 

      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองไม้แกน่ - หนองเกตุ หมู่ที่ 7 0.00 0.00 453,000.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมชาย หมู่
ที่ 7 0.00 0.00 0.00 780,000 -100 % 0 

      โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายหนองไม้แกน่ หมู่ที่ 7 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,476,500 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก ข้าง
ประปา หมู่ที่ 8 563,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเคล็ด  
– หนองแก  หมู่ที่ 8  บ้านหนองแก 0.00 0.00 448,000.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก 
 - พุพยอม  หมู่ที่ 8 0.00 0.00 0.00 1,164,500 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างขยายไหลท่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองแก - พุพยอม หมู่ที่ 8 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,102,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายศูนย์อเนกประสงค-์ทางหวาย หมู่ที่ 9   0.00 0.00 554,000.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยพงษส์วัสดิ ์หมู่ที่ 9 0.00 0.00 358,000.00 1,074,000 15.78 % 1,243,500 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยทรัพย์ไพศาล หมู่ที่ 10 150,300.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก  
สายซอยเสมอใจ  หมู่ที่ 10 271,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายภายในหมู่บ้านวราวรรณ ซอย 4 และซอย 5 หมู่ที่ 10 0.00 122,400.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายซอยวันสวัสดิ์ ซอย 2 หมู่ที่ 10  บ้านดอนเหียง 0.00 0.00 322,000.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยสบายใจ ซอย1 หมู่ที่ 10 บ้านดอนเหียง 0.00 0.00 278,000.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยสุขจิต หมู่ที่ 10 0.00 0.00 0.00 605,500 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายซอยรวมทรัพย์ หมู่ที ่10 0.00 0.00 0.00 79,000 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายเพชรเกษม ซอย 2 หมู่ที่ 10 0.00 0.00 0.00 729,500 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายสุขสบาย ซอย 3 หมู่ที่ 10 0.00 0.00 0.00 240,000 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเกริกชัยวัลย ์(หลังปั้ม ปตท.) หมู่ที่ 10 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,092,500 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองกระเพรา - หนองพังพวย หมู่ที่ 11 562,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองกระเพรา - โรงไฟฟ้า หมู่ที่ 11 0.00 695,000.00 896,000.00 0 0 % 0 

      วางท่อระบายน้ าซอยบา้นนายชม หมู่ที่ 11 0.00 0.00 0.00 132,400 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายหนองกระเพรา - รพช.  หมู่ที่ 11 0.00 0.00 0.00 1,057,000 -100 % 627,000 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายซอยกล่อมเกลี้ยง หมู่ที่ 11 0.00 0.00 0.00 0 100 % 304,500 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,706,300.00 6,024,100.00 12,261,500.00 10,981,400     13,151,200 
รวมงบลงทุน 3,706,300.00 6,024,100.00 12,261,500.00 10,981,400     13,151,200 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,069,997.57 159,289.27 332,356.60 57,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 2,069,997.57 159,289.27 332,356.60 57,000     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 2,069,997.57 159,289.27 332,356.60 57,000     0 
รวมงานไฟฟ้าถนน 5,776,297.57 6,183,389.27 12,593,856.60 11,038,400     13,151,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 338,942.00 800,000 -15 % 680,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 338,942.00 800,000     680,000 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุงานบา้นงานครัว 0.00 0.00 2,454.23 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0.00 0.00 1,790.00 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 4,244.23 40,000     40,000 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 343,186.23 840,000     720,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่               
      จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดทา้ย) 0.00 0.00 3,700,000.00 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 3,700,000.00 0     0 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
      โครงการบ ารุงรักษาและฝงักลบบ่อขยะ 140,000.00 131,800.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 140,000.00 131,800.00 0.00 0     0 
รวมงบลงทุน 140,000.00 131,800.00 3,700,000.00 0     0 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 140,000.00 131,800.00 4,043,186.23 840,000     720,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,883,135.74 9,661,183.63 21,095,657.34 22,393,400     20,410,400 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 231,960.66 240,000 0.83 % 242,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 231,960.66 240,000     242,000 
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 231,960.66 240,000     242,000 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 0.00 0.00 9,900.00 30,000 -66.67 % 10,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 12,945.00 25,000 -4 % 24,000 
รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 22,845.00 55,000     34,000 

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้าน ตา่ง ๆ 0.00 0.00 19,226.00 40,000 0 % 40,000 
      โครงการ ส่งเสริม สนบัสนุน การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่ 0.00 0.00 32,547.00 40,000 25 % 50,000 
      โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000 
      โครงการโรงเรียนผู้สงูอาย ุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 
      โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบล 9,000.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 

      โครงการส่งเสริมกิจกรรมส าหรับเยาวชน 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000 
      โครงการสนบัสนนุกิจกรรมผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 140,000 -64.29 % 50,000 

      โครงการเสริมสร้างสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0 

      ส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 10,000.00 37,065.00 0.00 60,000 0 % 60,000 

รวมค่าใช้สอย 19,000.00 37,065.00 51,773.00 450,000     450,000 
รวมงบด าเนินงาน 19,000.00 37,065.00 74,618.00 505,000     484,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 6,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      จัดซื้อจอภาพส าหรับคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 6,000     3,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 6,000     3,000 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 19,000.00 37,065.00 306,578.66 751,000     729,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 19,000.00 37,065.00 306,578.66 751,000     729,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 44,680.00 0.00 0 0 % 0 

    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ              

      ค่าใช้จ่ายโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญของชาติ และ
วันส าคัญของท้องถ่ิน 0.00 0.00 0.00 80,000 0 % 80,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัผู้สงูอายุ ประจ าปี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัผู้สงูอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 93,890.00 83,200.00 0.00 0 0 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัพ่อแห่งชาติ 45,681.49 32,550.00 13,466.00 0 0 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัแม่แห่งชาติ 18,410.00 6,210.00 30,360.00 0 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือเข้าร่วมงานในวนัส าคัญของชาติ และ
ท้องถิ่น 0.00 10,800.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 157,981.49 177,440.00 43,826.00 80,000     180,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0     0 

รวมงบด าเนินงาน 157,981.49 177,440.00 43,826.00 80,000     180,000 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 157,981.49 177,440.00 43,826.00 80,000     180,000 



- 53 - 
 

-53- 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันและสนับสนนุการ
กีฬา 52,872.00 39,415.00 127,670.00 150,000 0 % 150,000 

      ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาทัว่ไป 174,594.00 0.00 0.00 300,000 0 % 300,000 
รวมค่าใช้สอย 227,466.00 39,415.00 127,670.00 450,000     450,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุกีฬา 80,063.00 92,617.00 92,217.00 80,000 10 % 88,000 
รวมค่าวัสดุ 80,063.00 92,617.00 92,217.00 80,000     88,000 

รวมงบด าเนินงาน 307,529.00 132,032.00 219,887.00 530,000     538,000 
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 307,529.00 132,032.00 219,887.00 530,000     538,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 465,510.49 309,472.00 263,713.00 610,000     718,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 

แผนงานการเกษตร               
งานส่งเสริมการเกษตร               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ              
      ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมภายในต าบล 0.00 72,710.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0.00 72,710.00 0.00 0     0 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 72,710.00 0.00 0     0 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 72,710.00 0.00 0     0 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น              
      ค่าใช้จ่ายในการปลูกตน้ไม้ บ ารงุรักษาต้นไม้ 7,090.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 7,090.00 0.00 0.00 0     0 
รวมงบด าเนินงาน 7,090.00 0.00 0.00 0     0 

  งบลงทุน               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
      โครงการปรับปรุงแหลง่น้ า ห้วยตาหยด หมู่ที่ 7 0.00 0.00 405,500.00 0 0 % 0 
      โครงการปรับปรุงแหลง่น้ า ห้วยสระน้ าเขาหินเทนิ หมู่ที่ 9 0.00 0.00 552,000.00 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 957,500.00 0     0 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 957,500.00 0     0 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 7,090.00 0.00 957,500.00 0     0 
รวมแผนงานการเกษตร 7,090.00 72,710.00 957,500.00 0     0 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 
แผนงานการพาณิชย์               
งานกิจการประปา               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 250,000 0 % 250,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100,000 -20 % 80,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 350,000     330,000 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000 25 % 25,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 250,000 40 % 350,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุอื่น 0.00 48,140.00 0.00 250,000 20 % 300,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 48,140.00 0.00 530,000     685,000 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าไฟฟา้ 0.00 0.00 0.00 1,370,000 2.19 % 1,400,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 1,370,000     1,400,000 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 48,140.00 0.00 2,250,000     2,415,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์การเกษตร               
      จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า(ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) 0.00 0.00 0.00 22,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์อื่น               
      จัดซื้อหอถังเหล็กเก็บน้ าพร้อมติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 270,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 292,000     0 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 292,000     0 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561 
  งบเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 45,031.30 0.00 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 45,031.30 0.00 0     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 45,031.30 0.00 0     0 

รวมงานกิจการประปา 0.00 93,171.30 0.00 2,542,000     2,415,000 
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 93,171.30 0.00 2,542,000     2,415,000 

        
แผนงานงบกลาง               
  งบกลาง               
    เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 252,730.50 215,145.00 270,886.00 280,000 25 % 350,000 
    เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 0.00 500,000.00 750,000.00 0 0 % 0 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0.00 0.00 0.00 10,805,000 -7.45 % 10,000,000 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 2,880,000 5.9 % 3,050,000 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 84,000.00 94,000.00 115,000.00 130,000 0 % 130,000 
    ส ารองจ่าย 1,342,456.30 687,606.61 680,727.26 873,940 70.83 % 1,492,919 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 326,520.00 330,885.00 381,627.50 450,000 22.22 % 550,000 
    เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น (กบท.) 344,055.53 304,000.00 310,000.00 390,000 0 % 390,000 

รวมงบกลาง 2,349,762.33 2,131,636.61 2,508,240.76 15,808,940     15,962,919 
รวมแผนงานงบกลาง 2,349,762.33 2,131,636.61 2,508,240.76 15,808,940     15,962,919 

รวมทุกแผนงาน 27,509,841.57 30,504,917.37 43,578,948.26 65,000,000     65,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
 อ าเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่ว  (ส านักงานปลัด) รวม 10,853,240 บาท 

  งบบุคลากร รวม 8,053,740 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,872,440 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 532,080 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล       

        

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     

       

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      

       

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 90,720 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล            

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,158,440 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาอบต. 

    

       

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,181,300 บาท        

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,100,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ประกอบด้วย  
 - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
 - หัวหน้าส านักปลัด  
 - นิติกร 
 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 - นักจัดการงานทั่วไป 
 - นักทรัพยากรบุคคล 
 - เจ้าพนักงานธุรการ 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของ
ผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- หัวหน้าส านักปลัด 

    

       

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,568,800 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
- พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 2 คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
 - นักการ 2 คน 
 - ยาม 2 คน 
 - คนงานทั่วไป 10 คน 

    

       

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 302,500 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
- พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 2 คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
 - นักการ 2 คน 
 - ยาม 2 คน 
 - คนงานทั่วไป 10 คน 

    

       

  งบด าเนินงาน รวม 2,634,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 336,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 250,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็น 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ ต่าง ๆ เช่น กรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกเงินรางวัล  
เป็นเงิน 55,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้สิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นเงิน 195,000 บาท 

    

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ  ที่
ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของอบต. ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้ 
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      
 
 

เพ่ือจ่ายเป็น เงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ของพนักงาน  ตามสิทธิที่เบิกได้ตาม   
ระเบียบฯก าหนด   

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท        

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและผู้ที่มี

สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ก าหนด     
         

   ค่าใช้สอย รวม 1,260,000 บาท        

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานรายวัน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และ เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม  ฯลฯ 

    

       

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. ประชุมประชาคม  
หรือการประชุมอ่ืน ๆที่จัดขึ้น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ต้อนรับคณะบุคคล ที่มานิเทศ เยี่ยมชม ร่วมประชุม
สภา ตรวจงาน เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

       

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

  1. ค่าของขวัญ ของรางวัล กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จ านวน 10,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล กระเช้า/ช่อดอกไม้ พวงมาลา ส าหรับ 
พิธี การและวันส าคัญต่าง ๆ      

       

  
2. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

จ านวน 400,000 บาท 

      
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน การเสริมสร้างความเข็มแข็ง

ของ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ผู้น ากลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มองค์กร ต่าง ๆ 

    

       

  3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ. ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ฯลฯ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของส านัก
ปลัด 

    

       

  
4. ค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์และจักรยานยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 20,000 บาท 

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ ของ อบต. เกาะหลัก 

  
        

  5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ต่าง ๆ ตามวันส าคัญ จ านวน 20,000 บาท 

       เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ต่าง ๆในวัน
ส าคัญ เป็นค่าจ้างเหมาท าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วม พัฒนา     
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  6.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 250,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ของ ส านักงานปลัด         

  

        
  7.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 200,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ของ อบต.ตามที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งก าหนด และการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ให้ประชาชนให้ทราบ 
ถึงสิทธิ หน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง ทุกระดับ    

    

         
  8.ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัดที่ / ทางสาธารณะประโยชน์ จ านวน 10,000 บาท 
       เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัดที่ / ทางสาธารณะประโยชน์            
  9.โครงการเทิดพระเกียรติและปกป้องสถาบัน จ านวน 50,000 บาท 

       เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการเทอดพระเกียรติ และ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์     

       
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอ่ืนของ อบต.เช่น  

 รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศเครื่องถ่ายเอกสาร 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ    

    

       
   ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท        
   วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ  ของส านักปลัด ฯลฯ         

       
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ              
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แก้วน้ าจาน

รอง ถ้วยชาม ถาด กระดาษช าระ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน น้ ายาท าความสะอาด
ต่าง ๆ ฯลฯ 

    

       
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ  ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง      

       
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล   

น ้ามันเครื่อง  ถ่าน ฯลฯ ส าหรับใช้ในยานพาหนะ และขนส่ง ส่วนกลาง  
รวมถึงเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ  ในความรับผิดชอบของ อบต. 

    
       
   วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

       เพ่ือจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่นสายยาง ปุ๋ย สารเคมีป้องกัน
ศัตรูพืช  มีด จอบ กรรไกร ส าหรับงานจัดสวน และ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง     

       
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.  

เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี  รวมทั้งการ 
ล้างอัดและขยายรูป ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

    

   วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ของ อบต. ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทวัสดุ  

ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ     

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 428,000 บาท 
       

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 350,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารส านักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนรวมถึง

ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. หรือ อบต.ให้การสนับสนุน     

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ส าหรับที่ท าการ อบต. และแจกจ่ายราษฎร รวมถึง

หน่วยงานอื่น เช่น วัด โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ช่วงภาวะภัยแล้ง     

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 35,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบ ารุง รักษาสาย ฯลฯ   

    

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ         

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 35,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า โทรภาพ โทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เนต  

รวมถึงค่าสื่อสารอ่ืน     

  งบลงทุน รวม 165,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 165,500 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 6,000 บาท 

       
 เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีบุหนังส านักงาน แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิง จ านวน 4 ตัว  

ราคาตัวละ 1,500 บาท (ตามราคาตลาด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)      

    จัดซื้อโต๊ะส านักงาน จ านวน 10,500 บาท 

       
 เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กส านักงาน แบบ 1 ลิ้นชักกลาง 3 ลิ้นชักขวา ขนาดไม่ต่ า

กว่า 1,200 x 800 x 750  ซ.ม.จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท 
(ตามราคาตลาด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

    

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 32,000 บาท 

        เพ่ือจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ  16,000 บาท จ านวน  2 เครื่อง     
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 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า  
จ านวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 
GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย 
(ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2560) 

    

         
   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จ านวน 17,000 บาท 

      

 เพ่ือจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี
ราคา 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซน็ต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2560)  

    

       
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอ่ืน ของส านัก
ปลัด เช่น รถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ฯ ลฯ      
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (ส านักงานปลัด ) รวม 658,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 583,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 583,000 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 565,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย  

-นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน)  
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    

        

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง   ประกอบด้วย 

- นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่านโยบายและแผน)     

  งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 24,000 บาท 

       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

    

        

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 1,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
ก าหนด     

        

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    โครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล /แผนพัฒนาหมู่บ้าน จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ จัดประชุมประชาคมต าบล
ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน       
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 งานบริหารงานคลัง รวม 3,404,700 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,160,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,160,000 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,619,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย  
-ผู้อ านวยการกองคลัง  
-หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
-นักวิชาการคลัง 
-นักวิชาการพัสดุ  
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
-เจ้าพนักงานธุรการ  

    

         
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย  
-เจ้าพนักงานธุรการ      

         
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ  
ของผู้บริหาร ดังนี้   
- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายการเงิน)  

    

         
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 402,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

    

         
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 55,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย  
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

    

         
  งบด าเนินงาน รวม 1,218,200 บาท       
   ค่าตอบแทน รวม 208,200 บาท        

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 84,200 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้สิทธิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

    

         

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในหยุด
ราชการที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้ 
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 114,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนต าบล  ตามสิทธิที่เบิกได้ตาม
ระเบียบฯก าหนด     

         
   ค่าใช้สอย รวม 915,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานรายวัน ค่าจ้างเหมา

บริการ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม  ฯลฯ 

    
       
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

   1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี จ านวน 800,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนที่ภาษี ระยะที่ 2               
   2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ที่พักของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของกองคลัง     

       
   3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ จ านวน 60,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
ของกองคลัง     

       
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอ่ืน ของกองคลัง               
   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท        
   วัสดุส านักงาน จ านวน 35,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม  
ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ     

       
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษ

เขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ รวมทั้งการล้างอัดและ
ขยายรูป 

    
       
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

    
       
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท        

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 25,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ     
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  งบลงทุน รวม 26,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 26,500 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1,500 บาท 

      
  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีบุหนังส านักงาน แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิง จ านวน 1 ตัว 

ราคาตัวละ 1,500 บาท (ตามราคาตลาด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
  

  

    
จัดซื้อตู้เก็บแผนที่ จ านวน 5,500 บาท 

      
  

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บแผนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า  44" x 48" x 20" จ านวน 1 ใบ 
(ตามราคาตลาด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

    

    
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จ านวน 7,000 บาท 

      
  

เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4 ซ.ม. x  
45.7ซ.ม. x 182.9 ซ.ม. จ านวน 1 ใบ 
(ตามราคาตลาด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)      

    
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส จ านวน 4,500 บาท 

      
  

เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส ขนาดไม่น้อยกว่า 118.7 ซ.ม. x 40.8  
ซ.ม. x 87.8 ซ.ม. จ านวน 1 ใบ (ตามราคาตลาด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)      

    
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จ านวน 4,500 บาท 

      
  

เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบขนาดไม่น้อยกว่า 118.7 ซ.ม. x 40.8 ซ.ม.
x 87.8 ซ.ม. จ านวน 1 ใบ (ตามราคาตลาด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

    

    
จัดซื้อโต๊ะส านักงาน จ านวน 3,500 บาท 

      
  

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กส านักงาน แบบ 1 ลิ้นชักกลาง 3 ลิ้นชักขวา  
ขนาดไม่ต่ ากว่า 1,200 x 800 x 750  ซ.ม.จ านวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 3,500 บาท   (ตามราคาตลาด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)      
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด) รวม 1,534,000 บาท 

 งบบุคลากร รวม 884,000 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 884,000 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 273,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย  
-หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป)     

      
  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  ดังนี้   
- หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)     

      
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 533,000 บาท 

    

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประกอบด้วย  
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 2  คน  
- พนักงานดับเพลิง 1 คน 
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย  
- คนงานประจ ารถบรรทุกน้ า 1 คน  

    

      
  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

    

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประกอบด้วย  
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 2  คน  
- พนักงานดับเพลิง 1 คน 
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย  
- คนงานประจ ารถบรรทุกน้ า 1 คน  

    

      
 งบด าเนินงาน รวม 650,000 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 60,000 บาท 

    

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทน อปพร. จ านวน 27,000 บาท  
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้สิทธิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  จ านวน 33,000 บาท 

    

      
  ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท       
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

  1.ค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร จ านวน 200,000 บาท 

     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ฝึกทบทวน เพ่ือเพ่ิม ความรู้ ความสามารถ อพปร. 
ต าบลเกาะหลัก     

      

  
2.ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกัน แก้ไขและให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก
สาธารณภัย 

จ านวน 100,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน แก้ไขและให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัย     

      
  3.ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางการจราจร จ านวน 40,000 บาท 

     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย จากการจราจร เช่น การจัดท า
ป้าย สัญญาณเตือนการจราจร และการตั้งจุดบริการช่าง เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม ่     
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  4. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 10,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณภัย ให้กับ
ประชาชน เช่นการฝึกอบรม การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์     

        
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง ซ่อมแซม รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ และครุภัณฑ์ อ่ืน ในความ
รับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

       
  ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท        
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ  ส าหรับรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์      

       
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท 

      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น ้ามันดีเซล น ้ามันเครื่อง  ถ่าน ฯลฯ 
ส าหรับใช้ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ  ในความรับผิดชอบ 
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    
      
  วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ส าหรับใช้ในงานป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง  
สายยาง หัวฉีดน้ า ฯลฯ     
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แผนงานการศกึษา   

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ส านักปลัด) รวม 3,922,641 บาท      
  งบบุคลากร รวม 1,173,000 บาท       
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,173,000 บาท        
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 747,500 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ประกอบด้วย 

-นักวิชาการศึกษา 
- คร ูค.ศ. 1 
- ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  

    

       

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 380,000 บาท 

      

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ประกอบด้วย 
- ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
- ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
- ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  

    

       

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 45,500 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
- ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
- ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
- ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  

    

         

  งบด าเนินงาน รวม 1,482,641 บาท       
   ค่าตอบแทน รวม 64,600 บาท        
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 47,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้สิทธิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    

       

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 17,600 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ก าหนด     

       

   ค่าใช้สอย รวม 713,600 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
       

   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 80,000 บาท 
       เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     
       

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 633,600 บาท 

      

 1.ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน 
 1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก จ านวน 
52 คน อัตราคนละ  20 บาท /245 วัน เป็นเงิน 254,800 บาท  
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 1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด จ านวน 
44 คน  อัตราตนละ 20 บาท /245 วัน เป็นเงิน 215,600 บาท       
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท  
 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก จ านวน 52 คน เป็นเงิน 88,400 บาท 
 2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด จ านวน 37 คน เป็นเงิน 88,400 บาท 

    

   ค่าวัสดุ รวม 604,441 บาท 
       

   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 

ดินสอ แบบพิมพ์ ส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรม ฯลฯ 

    

       

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แก้วน้ าจานรอง  

ถ้วยชาม ถาด กระดาษช าระ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชนน้ ายาท าความสะอาด
ต่าง ๆ  ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    

       

   ค่าอาหารเสริม (นม)   จ านวน 584,441 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ 
    1.1 โรงเรียนบ้านหนองกก จ านวน 125  คน /260 วัน  อัตราคน ละ 7.37 บาท      
          เป็นเงิน 239,525 บาท   
    1.2 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด  จ านวน 84  คน/260 วัน  อัตราคนละ 7.37 บาท    
          เป็นเงิน 160,961 บาท 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
    2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก จ านวน52 คน/260 วัน อัตราคนละ 
         7.37บาท เป็นเงิน 99,642 บาท 
   2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด จ านวน44 คน/260 วัน อัตราคนละ  
        7.37 บาท เป็นเงิน 84,313 บาท 

    

       
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง

หมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

    

       

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ 
อบต. เกาะหลัก        

        

  งบลงทุน รวม 215,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,000 บาท 

   ครุภัณฑ์อ่ืน       

   จัดหาบอร์ดปิดประกาศตู้กระจก จ านวน 15,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดหาจัดหาบอร์ดปิดประกาศตู้กระจก ขอบ อลูมิเนียม ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด      
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   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท        
   ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       

    โครงการปรับปรุงเพ่ิมเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง เพ่ิมเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด       
         

    โครงการปรับปรุงเพ่ิมเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง เพ่ิมเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก       

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,052,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 1,052,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 1,052,000 บาท 

      

 1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกก ส าหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
จ านวน 125 คน อัตรา คนละ 20 บาท  จ านวน 200 วัน  เป็นเงิน 500,000 บาท 
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด ส าหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  
จ านวน 84 คน อัตราคนละ  20 บาท  จ านวน 200 วัน  เป็นเงิน 336,000 บาท 
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกก ตามโครงการขอสนับสนุนครูอัตราจ้างระดับ
ปฐมวัย  เป็นเงิน 108,000 บาท 
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด ตามโครงการขอสนับสนุนครูอัตราจ้างระดับ
ปฐมวัย  เป็นเงิน 108,000 บาท   
รวม 1,052,000 บาท 
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ (กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม) รวม 4,392,100 บาท 

 งบบุคลากร รวม 2,273,500 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,273,500 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 888,000 บาท 

    

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย  
- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  
- เจ้าพนักงานธุรการ 

    

        
  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ดังนี้ 
- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

        
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,190,500 บาท 

    

 1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
    -พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 2คน 
    -คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ)3คน 
    -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน               
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย  
   -คนงานประจ ารถขยะ 5 คน 

    

        
  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 153,000 บาท 

    

 1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย  
   -พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 2 คน 
   -คนงานประจ ารถขยะ(ทักษะ) 3 คน 
   -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน            
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย  
   -คนงานประจ ารถขยะ 5 คน 

    

      
 งบด าเนินงาน รวม 1,913,600 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 102,600 บาท       
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 86,600 บาท 

    

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    

      

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 16,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบลและผู้ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ก าหนด       

        

  ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท       
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียม  ฯลฯ 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ              
   1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างของกองสาธารณสุข     

        
   2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  สัมมนา  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 15,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมที่เนื่องกับงาน
ส่งเสริมและป้องกันด้านสาธารณสุข     

        
   3. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของ
กองสาธารณสุข        

         
   4. โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ ์น้ ายาเคมี ทรายก าจัด

ลูกน้ า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามัน กิจกรรมรณรงค์ การจัดอบรม ให้ความรู้  
ค่าวิทยากร อาหารว่า เครื่องดื่ม แก่วิทยากรผู้เข้าร่วมโครงการ  

    
        
   5. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 120,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่นค่าวัคซีน ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์     

        
   6. โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ควบคุมป้องกันโรคเอดส์  

 เช่นค่าจัดท าป้ายรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  เป็นต้น   

    
        
   7. โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จ านวน 100,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใน
ต าบล        

         
   8. โครงการรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เช่นค่าจัดท า

ป้ายรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่อง วัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร ถุงและภาชนะแยกขยะ ค่าจัดเดินรณรงค์ เป็นต้น   

    
        

   9. โครงการส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขภายในต าบลเกาะหลัก จ านวน 20,000 บาท 

     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทบทวน  ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ฯลฯ 

   

   10. โครงการอาหารปลอดภัย จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่นค่าจัดท าป้าย

รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่อง วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร  เป็นต้น   

      
         
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอ่ืน ของกอง
สาธารณสุข เช่น เครื่องพ่นยุง รถบรรทุกขยะ ฯ ลฯ     
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   ค่าวัสดุ รวม 1,201,000 บาท        
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
แบบพิมพ์  ฯลฯ     

       
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 120,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ 
ส าหรับรถบรรทุกขยะ     

       
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 1,000,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง  
จารบี ส าหรับรถบรรทุกขยะและเครื่องพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย     

       
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่นถุงมือ ยาสามัญประจ าบ้าน ชุดตรวจ
สารเสพติด ฯลฯ     

       

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี รวมทั้งการล้างอัดและขยายรูป ฯลฯ         

       

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 

เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

    

       
  งบลงทุน รวม 205,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 205,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1,500 บาท 

        เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีบุหนังส านักงาน แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิง จ านวน 1 ตัว  
ราคาตัวละ 1,500 บาทบาท   (ตามราคาตลาด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)     

         
    จัดซื้อโต๊ะส านักงาน จ านวน 3,500 บาท 

      
  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กส านักงาน แบบ 1 ลิ้นชักกลาง 3 ลิ้นชักขวา ขนาดไม่ต่ า

กว่า 1,200 x 800 x 750  ซ.ม. จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาทบาท   
 (ตามราคาตลาด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

    

        

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์
อ่ืน ของกองสาธารณสุข       
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองชา่ง) รวม 6,539,200 บาท 

 งบบุคลากร รวม 3,495,400 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,495,400 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,800,000 บาท 

    

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย  
-ผู้อ านวยการกองช่าง  
-วิศวกรโยธา  
-นักจัดการงานทั่วไป 
-นายช่างส ารวจ 
-เจ้าพนักงานธุรการ 
-นายช่างโยธา 
-ช่างเขียนแบบ  

    

      

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 96,000 บาท 

    

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
-นายช่างส ารวจ 
-เจ้าพนักงานธุรการ 
-ช่างเขียนแบบ  

    

        
  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 134,400 บาท 

    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของ

ผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
-ผู้อ านวยการกองช่าง 

    

      
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,312,000 บาท 

    

 1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประกอบด้วย  
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
-ผู้ช่วยช่างส ารวจ  
-ผู้ช่วยช่างโยธา                         
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
- คนงานทั่วไป จ านวน 7 คน 

      

        

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 153,000 บาท 

    

 1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
-ผู้ช่วยช่างส ารวจ  
-ผู้ช่วยช่างโยธา                          
2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
คนงานทั่วไป จ านวน 7 คน 
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  งบด าเนินงาน รวม 1,928,800 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 248,800 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 158,800 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้สิทธิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 17,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับค าสั่ง
ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา ราชการปกติหรือ
งานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้ 

    

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงาน  ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
ก าหนด     

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯก าหนด     

   ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 60,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  จ้างเหมาแบกหาม บริการอัดขยายภาพ   
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ     

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

   1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าผังชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

   
  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าผังชุมชน ของต าบลเกาะหลัก โดยการมีส่วนร่วม 
จัดท าและปรับปรุงผังเมืองรวม การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านผังเมือง และงาน
อ่ืน ๆที่เก่ียวกับงานผังเมือง    

   2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ. ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ของ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ของกองช่าง      

   3. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 80,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง ของกองช่าง     

   4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอ่ืน ในความรับผิดชอบของ

กองช่าง  
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   ค่าวัสดุ รวม 1,420,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
แบบพิมพ์ ฯลฯ     

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 400,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่า สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ส าหรับติดตั้ง และซ่อมแซม ไฟรายทาง  
ไฟส่องสว่างสาธารณะ ฯลฯ        

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 800,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง เช่น ดิน ลูกรัง ทราย ยางมะตอย และอ่ืน ๆ
ที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง ซ่อมแซม  และปรับภูมิทัศน์             

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ส าหรับ  
รถเครน  รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ ในความรับผิดชอบของกองช่าง      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง จารบี ส าหรับรถเครน  รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง 

  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ  ของอบต. เช่น

กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี  ฯลฯ รวมทั้งการล้างอัด
และขยายรูป 

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง

หมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจร  อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

    

  งบลงทุน รวม 1,115,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 115,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

   
 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4,500 บาท 

        เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีบุหนังส านักงาน แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิง จ านวน 3 ตัว  
ราคาตัวละ 1,500 บาท     

    จัดซื้อโต๊ะส านักงาน จ านวน 10,500 บาท 

        เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กส านักงาน แบบ 1 ลิ้นชักกลาง 3 ลิ้นชักขวา ขนาดไม่ต่ า
กว่า 1,200 x 800 x 750  ซ.ม จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท     

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง  ซ่อมแซม รถเครน รถบรรทุก และ ครุภัณฑ์อ่ืน  ในความ
รับผิดชอบ ของกองช่าง   
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   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

   
 

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ภายในต าบล จ านวน 1,000,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ช ารุด เสียหาย ภายในต าบลเกาะหลัก 

 

 
งานไฟฟ้าถนน  (กองชา่ง) รวม 13,151,200 บาท 

 งบลงทุน รวม 13,151,200 บาท 

 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 13,151,200 บาท 

 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ - หนองลาว หมู่ที่ 1 จ านวน 730,000 บาท 

    
  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร 

    

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวรรัตน์ หมู่ที่ 2 จ านวน 1,240,500 บาท 

    

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 410 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,050 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด  ⌀ 1.00 เมตร  จ านวน 2 แถว     
แถวละ 8 ท่อน 

    

       

   
โครงการปรับปรุง ก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - 
หนองขาม หมู่ที่ 3 

จ านวน 1,662,000 บาท 

    
  เพ่ือปรับปรุง ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  

ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร                         
 มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร 

    

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางแก่น หมู่ที่ 4 จ านวน 260,200 บาท 

    
  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 107 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร  
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 374.50 ตารางเมตร 

    

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 4 จ านวน 450,500 บาท 

    
  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 227 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 681 ตารางเมตร 

    

  
  

   

   
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า (ภายในหมู่บ้าน) สายบ้านนายแดง  
- นางชั้น หมู่ที่ 5 

จ านวน 723,500 บาท 

    
  เพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ขนาด  ⌀ 0.60 เมตร พร้อมพัก ระยะทาง 412 เมตร

บ่อ พัก ระยะทาง 412 เมตร     
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  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเคล็ด - หนองกรูด หมู่ที่ 6 จ านวน 916,000 บาท 

  
  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร 

    

  
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไม้แก่น    
หมู่ที่ 7  

จ านวน 2,476,500 บาท 

    

  เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
ช่วงที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350 เมตร   
ช่วงที่ 2. ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตรยาว 600 เมตร  
หนา 0.04 เมตร มีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร 

    

       

  
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก 
 - พุพยอม หมู่ที่ 8 

จ านวน 1,102,000 บาท 

    
  เพ่ือก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง 

ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตร มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

    

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพงษ์สวัสดิ์ หมู่ที่ 9 จ านวน 1,243,500 บาท 

    

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพงษ์สวัสดิ์ ผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 387 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  มีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,935 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ⌀ 1.00 เมตร  
จ านวน 3 แถว ๆ ละ 10 ท่อน 

    

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุ่มมะค่า ซอย 3 หมู่ที่ 6 จ านวน 322,500 บาท 

    
  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร   มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร 

    

  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกริกชัยวัลย์ (หลังปั้ม ปตท.)  
หมู่ที่ 10 

จ านวน 1,092,500 บาท 

    
  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 358 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร   มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,790 ตารางเมตร 

    

  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระเพรา- รพช  
หมู่ที่ 11 

จ านวน 627,000 บาท 

    
  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 205 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,025 ตารางเมตร 

    

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกล่อมเกลี้ยง หมู่ที่ 11 จ านวน 304,500 บาท 

    
  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รวม 720,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 720,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 680,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ก าจัดขยะ โดยน าไปก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะ

ปราณบุรี(ประมาณ 7 ตัน ต่อวัน ตันละ 280 บาท) และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ในการก าจัดขยะ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ ายาท าความสะอาด ถุงด า ผงซักฟอก ฯลฯ 
ส าหรับงานก าจัดขยะมูลฝอย     

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก เอ๊ียม เสื้อกัน
ฝน ส าหรับงานก าจัดขยะมูลฝอย       
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แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส านักงานปลัด) รวม 729,000 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 242,000 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 242,000 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 242,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย  
-นักพัฒนาชุมชน      

 
งบด าเนินงาน รวม 484,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

    

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการก าหนด เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 24,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบลและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ก าหนด     

  ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมที่จัดขึ้น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน     

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้าน ต่าง ๆ จ านวน 40,000 บาท 

  
  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชน ในโครงการที่เกียวข้อง กับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เช่นค่าจัดท าป้ายรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  เป็นต้น     

  2. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่นค่าจัดท าป้ายรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  เป็นต้น     

  3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จ านวน 40,000 บาท 

    
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี กลุ่มสตรีอาสาสมัคร

ภายในต าบล เช่นค่าจัดท าป้ายรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  เป็นต้น   

      

  4. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 100,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเกาะหลัก และ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเกาะหลัก       
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  5. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบล จ านวน 50,000 บาท 

      
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบล เช่นค่าจัดท าป้าย

รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร เป็นต้น   

    

  6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมส าหรับเยาวชน จ านวน 40,000 บาท 

      
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมส าหรับเยาวชนต าบลเกาะหลัก เช่นค่า

จัดท าป้ายรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร  เป็นต้น   

    

  7. โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท 

    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุต าบลเกาะหลัก เช่น
ค่าจัดท าป้ายรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร  เป็นต้น   

  

  8. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 60,000 บาท 

    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุต าบลเกาะหลัก เช่น
ค่าจัดท าป้ายรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร  เป็นต้น   

  

  
งบลงทุน รวม 3,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 3,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

   
จัดซื้อจอภาพส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน 3,000 บาท 

      

 เพ่ือจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจ านวน 1 จอ 
โดยมีคุณลักษณะ  
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 pixcel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :1 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ส านักงานปลัด) รวม 180,000 บาท 

 งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 

 
 

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญของชาติ และวันส าคัญของ
ท้องถิ่น 

จ านวน 80,000 บาท 

    
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน หรือเข้าร่วมงาน พระราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญของ

ชาติ วันส าคัญทางศาสนา  และวันส าคัญของท้องถิ่น เช่น วันเฉลิมพระชนม์
พรรษา วันฉัตรมงคล   ฯลฯ 

    

  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจ าปี จ านวน 100,000 บาท 

    

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจ าปีเช่นค่าจัดท าป้ายรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

      
งานกีฬาและนันทนาการ  (ส านกังานปลดั) รวม 538,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 538,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันและสนับสนุนการกีฬา จ านวน 150,000 บาท 

    
  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งนักกีฬา ของต าบล เข้าร่วมแข่งขัน กีฬา ในระดับ
ต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาประจ าอ าเภอ และการจัดการแข่งขันกีฬาอ่ืน ๆ      

  
2. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาทั่วไป จ านวน 300,000 บาท 

    
  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ประจ าปี ส าหรับประชาชน เยาวชน 
ภายในต าบลเกาะหลัก (เกาะหลักเกมส์)      

  
ค่าวัสดุ รวม 88,000 บาท 

  
วัสดุกีฬา จ านวน 88,000 บาท 

    
เพ่ือจัดหา วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ส าหรับการส่งเสริมการกีฬา และการออก
ก าลังกาย ของประชาชน ภายในต าบล    
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แผนงานการพาณิชย ์

 
งานกิจการประปา (กองช่าง) รวม 2,415,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,415,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จfเลขมาตรน้ าประปา  จัดเก็บค่าน้ าประปาและ
อ่ืนๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม  ฯลฯ      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ;วัสดุ ครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของ
กิจการประปา เช่น ปั้มน้ า ฯลฯ      

   
ค่าวัสดุ รวม 685,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบ
พิมพ์ ของกิจการประปา      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 350,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ า อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ  กาว ข้อ
ต่อ ฯลฯ ที่ใช้ในงานกิจการประปา       

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก  เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานกิจการประปา ฯลฯ      

   
วัสดุอื่น จ านวน 300,000 บาท 

      
  

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อ่ืนส าหรับใช้ในงานประปา เช่น มิเตอร์น้ า หัววาล์เปิด
ปิด ฯลฯ        

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,400,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,400,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ส าหรับระบบผลิตน้ าประปาภายในต าบล       
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 15,962,919 บาท 

  
งบกลาง รวม 15,962,919 บาท 

   
งบกลาง รวม 15,962,919 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 350,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส าหรับพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 10,000,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 3,050,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 130,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอส์ด ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 1,492,919 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได ้ส าหรับช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย  หรือป้องกัน
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยส่วนรวมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 550,000 บาท 

      
  

1.เพ่ือสมทบกองทุนบริหารหลักประกันสุขภาพต าบลเกาะหลัก (สปสช)   
เป็นเงิน 500,000 บาท 
2.เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเกาะหลัก เป็นเงิน  50,000 บาท     

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 390,000 บาท 

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบทฺ.) ใน
อัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงปัจจุบัน   
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ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                                                           
                                                  แผนงาน 
 
   งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

งบกลาง งบกลาง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 550,000                 550,000 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 130,000                 130,000 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 350,000                 350,000 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,000,000                 10,000,000 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 390,000                 390,000 

ส ารองจ่าย 1,492,919                 1,492,919 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,050,000                 3,050,000 

งบบุคลากร 

เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก                 45,600 45,600 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                 2,158,440 2,158,440 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล                 90,720 90,720 

เงินเดือนนายก/รองนายก                 532,080 532,080 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก                 45,600 45,600 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         1,312,000 1,190,500 380,000 533,000 2,970,800 6,386,300 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน         96,000       24,000 120,000 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         153,000 153,000 45,500 60,000 357,500 769,000 
เงินเดือนพนักงาน       242,000 1,800,000 888,000 747,500 273,000 4,284,000 8,234,500 
เงินประจ าต าแหน่ง         134,400 42,000   18,000 288,000 482,400 

งบ
ด าเนินงาน ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร       24,000 25,000 16,000 17,600   31,000 113,600 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      10,000 158,800 86,600 47,000 60,000 358,200 720,600 
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                                                  แผนงาน 
 
   งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 
ค่าเช่าบ้าน     48,000    150,000 198,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ         17,000       30,000 47,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   250,000   20,000 740,000 10,000     70,000 1,090,000 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิี
การ                 50,000 50,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
ค่าของขวัญ ของรางวัล กระเช้า
ดอกไม ้ และพวงมาลา                 10,000 10,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้ารว่ม
แข่งขันและสนับสนุนการกีฬา     150,000             150,000 

ค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริม และ
สนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ของ
อาสาสมัคร 

              200,000   200,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการงานพระราชพิธี 
รัฐพิธี วันส าคัญของชาต ิและวัน
ส าคัญของท้องถิ่น 

    80,000             80,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

                400,000 400,000 

ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกัน แก้ไขและ
ให้ความช่วยเหลือ ผู้ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัย 

              100,000   100,000 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และกีฬาท่ัวไป     300,000             300,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ             80,000     80,000 

 



- 88 - 
 

-88- 
 

 
                                                           
                                                  แผนงาน 
 
   งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผูสู้งอาย ุ
ประจ าป ี     100,000             100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าผังชุมชน         30,000         30,000 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษ ี                 800,000 800,000 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         20,000 15,000     70,000 105,000 
ค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัย
อุบัติเหตรุถยนต์และจักรยานยนต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                20,000 20,000 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  สัมมนา  
และจัดกจิกรรมต่าง ๆ           15,000       15,000 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้าน ตา่ง ๆ       40,000           40,000 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวและสถานท่ีตา่ง ๆ ตามวนั
ส าคัญ 

                20,000 20,000 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนต่าง ๆ         80,000 50,000     250,000 380,000 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                 200,000 200,000 
ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัดที่ / 
ทางสาธารณะประโยชน์                 10,000 10,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัตเิหต-ุ
อุบัติภัยทางการจราจร               40,000   40,000 

โครงการ ส่งเสรมิ สนับสนุน การ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น       50,000           50,000 

โครงการควบคมุ ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก           120,000       120,000 

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา้           120,000       120,000 
โครงการควบคมุป้องกันโรคเอดส ์           20,000       20,000 
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                                                  แผนงาน 
 
   งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่า 
ใช้สอย 

โครงการจดัท าแผนพัฒนาต าบล /
แผนพัฒนาหมู่บ้าน                 50,000 50,000 

โครงการเทดิพระเกียรติและ 
ปกป้องสถาบัน                 50,000 50,000 

โครงการป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพตดิ           100,000       100,000 

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               10,000   10,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตร ี       40,000           40,000 
โครงการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาภาวะ
โลกร้อน           20,000       20,000 

โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ       100,000           100,000 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบล       50,000           50,000 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมส าหรับ
เยาวชน       40,000           40,000 

โครงการส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขภายในต าบลเกาะหลกั           20,000       20,000 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมผูสู้งอายุ       50,000           50,000 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา             633,600     633,600 

โครงการอาหารปลอดภัย           20,000       20,000 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ตา่ง ๆ                 60,000 60,000 
ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงาน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      60,000           60,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   80,000     70,000 100,000   50,000 165,000 465,000 
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                                                  แผนงาน 
 
   งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าวัสดุ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย         20,000         20,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         60,000 120,000   50,000 50,000 280,000 
วัสดุคอมพิวเตอร ์   10,000     25,000 6,000 5,000   65,000 111,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ         400,000       20,000 420,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         100,000 1,000,000   120,000 300,000 1,520,000 
วัสดุกีฬา     88,000             88,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง               20,000   20,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว         20,000   5,000   20,000 45,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์           50,000       50,000 
ค่าอาหารเสรมิ (นม)             584,441     584,441 
วัสดุการเกษตร                 50,000 50,000 
วัสดุก่อสร้าง   350,000     800,000         1,150,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่         5,000 5,000     20,000 30,000 
วัสดุส านักงาน   25,000     30,000 20,000 10,000   135,000 220,000 
วัสดุอื่น   300,000             20,000 320,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                 35,000 35,000 
ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล                 5,000 5,000 
ค่าไฟฟ้า   1,400,000         100,000   350,000 1,850,000 
ค่าบริการไปรษณีย ์                 28,000 28,000 
ค่าบริการโทรศัพท ์                 35,000 35,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านกังาน                     
จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน         4,500 1,500     7,500 13,500 
จัดซื้อตู้เก็บแผนท่ี                 5,500 5,500 

 จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง                 7,000 7,000 
  จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส                 4,500 4,500 
  จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ                 4,500 4,500 
  จัดซื้อโตะ๊ส านักงาน         10,500 3,500     14,000 28,000 
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                                                  แผนงาน 
 
   งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน                 32,000 32,000 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)                 17,000 17,000 
จัดซื้อจอภาพส าหรับคอมพิวเตอร ์       3,000           3,000 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์         100,000 200,000     100,000 400,000 
ครุภัณฑ์อื่น                     
จัดหาบอรด์ปิดประกาศตู้กระจก             15,000     15,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชุกเกตุ - หนองลาว หมู่ที่ 1         730,000         730,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยวรรัตน์ หมู่ที่ 2         1,240,500         1,240,500 

โครงการปรับปรุง ก่อสรา้ง  ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม 
- หนองขาม หมู่ที่ 3 

        1,662,000         1,662,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยบ้านนางแก่น หมู่ที่ 4         260,200         260,200 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายซอยบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ท่ี4         450,500         450,500 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
(ภายในหมู่บ้าน) สายบ้านนายแดง - 
นางช้ัน หมู่ที่ 5 

        723,500         723,500 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งเคลด็ - หนองกรูด หมู่ที่ 6         916,000         916,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปุ่มมะค่า ซอย 3 หมู่ที่ 6         322,500         322,500 
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                                                  แผนงาน 
 
   งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหนองไม้แก่น  หมู่ท่ี 7 

        2,476,500         2,476,500 

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก 
 - พุพยอม หมู่ท่ี 8 

        1,102,000         1,102,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยพงษ์สวัสด์ิ หมู่ท่ี 9         1,243,500         1,243,500 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเกริกชัยวัลย์ (หลังปั้ม ปตท.) 
หมู่ท่ี 10 

        1,092,500         1,092,500 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยกล่อมเกลี้ยง หมู่ท่ี 11         304,500         304,500 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองกระเพรา-รพช หมู่ท่ี11         627,000         627,000 

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                     
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด             100,000     100,000 

โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองกก             100,000     100,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง                     

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ภายในต าบล         1,000,000         1,000,000 

งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ             1,052,000     1,052,000 

รวม 15,962,919 2,415,000 718,000 729,000 20,410,400 4,392,100 3,922,641 1,534,000 14,915,940 65,000,000 
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ตารางสรุปการเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนกังานจ้าง    
 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

แผนงาน/งาน บริหารงาน
ทั่วไป 

งานวางแผน 
สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหารงาน
คลัง 

การรักษาความ
สงบภายใน การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ

ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งให้

ชุมชน 
งบกลาง รวม 

งบบุคลากร (เงินเดือน)                     
เงินเดือน                                   -    
     เงินเดือนพนักงาน  2,100,000       565,000     1,619,000         273,000      747,500       888,000     1,800,000        242,000        8,234,500  
เงินประจ าต าแหน่ง      210,000         18,000         60,000          18,000              -           42,000       134,400                -            482,400  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน               -                 -           24,000                 -                -                  -           96,000                -            120,000  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   2,568,800               -          402,000         533,000      380,000     1,190,500     1,312,000                -          6,386,300  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      302,500               -           55,000          60,000        45,500       153,000       153,000                -            769,000  
งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทน)                     -              
ค่าเช่าบ้าน       36,000               -          114,000                 -                -                  -          48,000                -            198,000  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร       30,000               -                  -                   -          17,600         16,000         25,000         24,000          112,600  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์
ต่อ อปท.      195,000         24,000         84,200          60,000        47,000         86,600       158,800         10,000          665,600  

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ       20,000               -           10,000                 -                -                  -                  -    -  -          30,000  
งบกลาง                     
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ                 390,000              390,000  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     350,000        350,000  

รวม 5,462,300      607,000    2,368,200        944,000   1,237,600    2,376,100    3,727,200       276,000     740,000   17,738,400  
 

          ตรวจสอบยอด รายจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชนต์อบนอื่น ไม่เกินร้อยละ 40  
  1. ประมาณการรายรับทั้งสิ้น  65,000,000 บาท      
           2. เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจางของพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ที่น ามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอ่ืนใด 17,738,400  บาท 
    คิดเป็นร้อยละ 27 
    


